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manyanın büyü aarruz plinı 
ajino hattına şümullü bir hücum için yarım milyon 
yaralıyı alabilecek hastahaneler tesisi 18zım 

:::;.!Jitle,. şimdilik bitaraf/ara dokunmıyacak 
l•ıı Londra 21 - Ndws Chronlc- şayanı memnuniyet . göründU-

tcmiıfl er h t h { le gazete~inin Roterdam mu- ğtinil ilA.ve ~tmektedır. 
e kilJ aya sa ası habiri bildiriyor: Bu projenın başlıca noktala-

n 
rı şunlardır: 

ımıı~I azarı·yesı'nı• ter ',J Derlinin - mumiyetle iyi ha- 1 - ~faginot hattında ş~-
14) l'\ ber alan mahfillerinde söylen- mlillli bır taarruz. Yarım mıl-

hı , diğine göre, Hitlcr, Almanya- yon yaralıyı istiab edebilecek 
1111 edi uor { nın, şimdililı:: yeni bir taarruz .bUytikllikte olm~~ üzere, AL 

mu 0 l yapacak vaziyette bulunmadr- man hatları gerısınde hasta
ğı mütaleasmdadır. Muhabir, haneler tesisl, ateş hattındaki 
kllfi miktarda harp malzeme- askerler, muhtelif noktalarda 
si ve efrad tedarik edilir edil· taarruza geçeceklerdir. Şimdi: 
mez askeri harekatın daha ge- lik bitaraf araziye dokunulmı~ 

~:<'~~ 1-ti Yazan : ASI l'A U ~ 
l . tler "H h ,, . r. nu •ır,i • ayat sa ası nazarı-

guıı tııl k teı·k mi cdiyoı·? Baltık 
~- Vee etler! ile Tuna havzasın. 

JT:ı~·d~ll Dalkanlarda bulunan Al
) ~ h~1kl<l':"~nı büyük Almanya. 

niş mikyasta yapılmasına ma- yacaktır. 
tuf olan projelerin tasdik ediL 
diğini ve diplomatilt vaziyetin 

' illa! Utları içerisine almak ve 
_::.~li ~~atla geniş mikyasta bir 
• ~~ki t ubadelcsi yapmak yolun· /' - "'\ 

kıııı-eşebbüslere ve hareketlere Geçı·rdı·g...,., ı·mı·z I 
d sa bu ihtimale hükmetmek 

A.ıı:a Yanlış olmıyacak. 
•'1o::a. Sovyetlerle yaptığı büyük kaza 

dııtı 0 va anlaşması ile şark 
lal't "~nın haricinde kalan top. Dün gece, saat bir buçuğa 

'1'~ltt1 • ~aınen Rusya nüfuzuna doğru matbaanuzın kağıt de. 
ltıl>,. ' 0 Unun için Sovyetler Ut-

1 a " v E - posundan bir yangın çıktı ve 
4 ~ıl' hir:ay sto~y~ üzer~nde . bdi~ hemen yetişen itfaiyemizin 

~tıd· e esıs ettı; şım 1 gayretiyle kısa bir zamanda 
erh~~ıılıl-'or'Ya~an ba~ taleplerde bu. çıkbğı yerde bastınldı. 

l tl~t't h li.ıt~cr.- bö~lece şark hu-
[~' tı··f arıcınde şımdiye kadar Eski Sahaf Süleymanağa 
·~ -na~ Uzu haricinde kalımş o. mcaesesİrun eeııİf derduuıHi 

tı a~~k memleketlerin.deki Al- şimdi bize kağıt deposu hiz:me. 
• •' dııtı tkl:-rını büyük Almanya tini görmektedir. BüyÜ.k kar-

P "'!'ılı~ ~çerisine almak karan. gir duvarlar ve kubbelerin de 
~e b ıştıt". Bu kararın tatbikine tehlikeyi cmlemekte bittabi yar. 
1ı·· ttg·· .ı. d B' ~ddet llnden geçilmiştir. Bir wnu ol u. ınanın yangın çı. 

1
, ?\)11,.. e\'vel nasıl Tirol' ela ki Al- kan kısmiyle depo mevcu.du. 

a~lı ~&t l'laldedilmiş ise bu defa muzda ve depoya bitişik sev. 
ur 1 ~iltıla.:11l'a ve Letonyadaki Al. kiyat dairesinde zarar vardır. 
e,·~r.."~a. 9-'!' nakü işine giri .. i]mi .. tir. Yangmın sebebi keıtirileme. 
r· ~ıı ~ıt :rıtnd'd " " r oı; 4it ı en buralardan geti- miştir. 

09) !1 ~•t .ı\ltnan ailelerinin nakli i. Hadise gece mesaimizi sek-
~şt~11Ya limanlanna vapurlar teye uğratmakla beraber oku. 

1tıa.kl~· letonyada.n bu suret- yuculanuuza gazetelerini yetiş. 
narı t~ı~kta~lecekler 50.000 kişiyi tiriyoruz. Kendilerinin her tür. 
~tir· J' tcek l n-. Diğer taraflardan lü kazadan masun kalmalarını 
kıır~ •~tı~~i ~7la.rla Balbk . mı?~ 1 diler, itfaiyemize te§ckkür e-

acııJ.:1 litı\l 
12 

rnan muhacıderının d • 

.:f ~(~!~~~~~d;ö~;;~· ~um~ndan; 
. : aksim Abidesine çelenk koydu 

:i ~ ~~anı üzeri de Deniz Lisesinde 
ısafir bahriyeliler şerefıne bir 

ziyafeti verildi 

Hitler, bu taarruzdan sonra, 
tngiltere ile Fransanın, sulhu 
kabul edecclı:: derecede sarsıla
cakları ümidindedir • 

2 - Britanya bahriyesine 
karşı kesif bir hava. ve deniz.. 
altı taarruzu, diğer merkez üs
leriyle limanların bombardı
man edilmesi. Şimal denizinin 
cenubundaki İngiliz karakol 
gemilerine ve lngiltereden 
Fransaya asker ve harp mal
zemesi götUren nakliye gemi
lerine, deniz üstü sefineler! va. 
sJtasiyle taarruzda bulunulma
sına dair olan Amiral Reader
in projesi reddedilmiştir. 

Ren.der bu taarruzun, Sca
pa Flow ~e şimal denizi lngi
llz filolarını mahvedeceğini 
hesaplamış ve buralara. mayn 
dökülmesini, denizaltılar yer_ 
Ieştirilmesinl ve karakol va~i
fesi gören tayyareler gönderıl· 
meslni teklif etmişti. Amiral, 
bu tarzın, !ngiliz filosu cUzll
tamlarını ciddt hasarlara uğra 
tacağını dUşUnUyordu. 

Hitler önce bu tekllfi ka
bul etmi'ş, sonra, Alman deniz 
üstü filosunun İngiliz taarruz
larile hayli hasara uğradığını 
ve Baıtıktaki Rus filosuna 
cUzi surette faik olduğunu söy
liyerek reddetmeğe lrnrar ver-
miştir. 

H1TLER FON PAPENLE 
KONUŞTU 

Bern, 21 (A.A.) - Berlin -
den bildirildiğine göre, B. Fon 
Papen Ankaradan gelir g~~mez 
B. Hitlerle bir kaç mat suren 
bır görüşme yapmıştır. 

ALMANLAR NEREDEN 
HÜCU~1 EDECEKLER 

Paris, 21 (A.A.) - Sarrc L 
le Moselle arasında ki mm taka, 
cephenin hassas noktası olmak 
ta devam edivor. 

~ Dc1.'amt 5 incirl e> 
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Ru.syadan dönen Hariciye Vekilimizin Ankar<ida 

Hariciye Vekilimiz Ankarada 
Şiikrü Saracoğlu hükumet merkezinde 

hararetle karşılandı 
Ankara, 21 - Moskovadan 

dönmekte olan hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlu, bu sabah sa. 
at 9,20 de eksprese bağlanan 
hususi bir vaıronla Ankarava 
gelmi~ ve istasyonda büyÜk 

Yeni romammız 

'<AN 
KOfJUŞUYOR 
Cesaret, 

ve aşk romanı 

rvA2ANj 
1 Kad.rcan . 

i l(afh 1 
i l 
~uıun dördüncü 

Millet :Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda. başvekil doktor Refik 
Saydam, şehrimizde bulunan 
vekiller, meclis müstakil parti 
grupu reisi Ran.'.l. Tarhan, bir
rok mebuslar, hariciye vekfile. 
ti umumi katibi Numan Mene. 
mencioğlu, riyaseti cumhur bas 
yaveri Celil, İngiliz, Fransız 
büyük elçileri, Balkan devletle. 
ri büyük elqileri. kordiplomatik 

şehrimizde buluna.."l. !Ilg ..... 
Frans"ız a..skeri heyetleri, gen.el 
kurmay milli müdafaa, hıırici _ 
ye vekaleti ileri gelenleri, Alı _ 
k:ıra vali ve belediye reisi, gar 
ııızon ve merkez komutanları, 
emniyet direktörü, matbuat mü 
mcssilled tarafından karşılan.. 
mış ve istasyonu dolduran çok 
kalabalık !bir halk kütlesi, ve_ 
kili hararetle al~lanmıştır. 

Bulgar kabinesi 
henüz kurulamadı 

(Yazısı !) incide) ,,,. .............................................................................................. ~ 

!Vakıt'ın23ncügılı! 
\·akıt, bugünkü sa.yısiyJe 2:J ya~ma ba.ıuyor. ; 
Bir cihan harbinin da'1,·llağnsı içimle doğdu. l\Iütareke.nin j 

1• ı•.u a. ıı,iinleriıulc yal'lığım mi.i.sta.kil '.riir;dyenin ,•arlığma. bns- i 
' il'ctti. Milli s:l.\'ll!;-111 'c ~.ni.~li .. iniul.'.lpların i:t.incc bir ba.yrak oln.-

1 • · r~I~ ça~ıı;;tı, ~ırp_ım_ı.ı, yunıdu; y~!ıi. 'l'ürki ~·enin JrnL·u lu~mnu, ser-
• ,,Jlıp yü.ksch~iıu ;;oı·nıck , .e tar1Lllniıı ,-e.sikalarm ı , ·ermek ba.b.. 
f .. iyıırl~ğmn. cı·.<li. ~ . 

1 
.. \akıt, bır haber ı:ı;azctesi oltlııµ;u ı~:ı:lıır fikir gazctc~idlı• . 

• ~~shannı her -..:l ı ıı-ı gazeteciliii;i bfr amme hizmeti sayan ve ona 1 
1 yurekteıı bağlanan bir zihniyetin süz~eciıu.Ien geçmbtir. 
f Aldaıımatlc \C a.ldatma.dı. • 

1 
.. .. .l\Iesle~in ı ... cmllsinden bckledlğ·I terakki ve tekamülde ön.

1 

culuk raıııııak, genç 'J'iirkiyenıi.zin hemen hemen en ya..<.J.ı gu-
• zctcsi oJınasmm nefsimize bir ıniikılfu.tı sn.yılabilir. · : 2: ~·ıl~ır ı.:;ürclii~ümüz 'c. ~er fırsatta şükranla. andığl)lUZ 
f tc~·e<·culw lıyakat kazanmak ıçın fcratı;atıe ver<liğimlz emefd.n. 
ı ınüshc~. bir cscı·i istenirst>, pıtı·uuığımızı başlı başına. bir kütüı1- : 
i hane vncuda ~ctiren kolll'ksiyonnmu7.I\. müsteı•ih bir his ile: 
! uzııtar:ık: "işte,, dcmC'k hakkımızdır, san1rız. ı 
t 2!~ iin~ü :\·ılın ilk sa.rrsmı si:ılcrc ilk ~iincl.e olduğnndnn da.. j' 
i lııı ll<'l'ln oır mcslt-k :ı-:;kı ve dnhn ınürch1!~z hir ilınit He toıunu-
l n 'ıt:~. • i ,... - . : : •akıt r.Ktl ,\ 'tı<.:ll•"rı, ":ıtırı, l"ıO<)""l\ f;4l\\M •!!1.. htı:n.ettzd an.-: 

A sayfamızda : ha ;!C·llİ";' s.ı.ı:ı.lal\i ,1• t'":·"::1 t't~l:!,'!11~ Vfı~(.-Jer Tl'l ~~ p••- i ( i dıml:\!'!Jl'T C<"lr,:.;c11.;ı~-·-"•:ıc:.---:-1lır. i 
ı .. ...ı·-""" .... _ i ;owo+c •••••••v+:;;;ıuc::w•• . 
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Bil C:lzll 
.nsanlar memleketinde 

Yazan: SADRl ERTEM -----• 
lloc.aAJD. zahirelerini cam.le 1 tırabı gölgeler gibi bir hal ah· 

ı~o,.cluk. Ara sıra gellr erzakmı yor. 
alır cld•rdi. Bir gUn. akrabalarımın bu. 

Sos oalddeu köy1e:-c cer için ı lunduğu bır köye gittim. Köy 
gidea aott.alaı·a inUkal etti. odasında mUhlnı bir bahis ko· 

1bU7ar softayı şöyle tavsif nuşuluyordu. MeYzu suya muh 
etti: taç tarlalara su getirmekti. 

- Okumak &oftanın cehale. 
tini götU rUr, aın ma ahmaklığı 
kaldırmaz. 

Du ironik ı;örüşü de deş· 
UJ:n. İhtiyar bana dedi ki: 

'' - Softa kitap okur, kitap 
ne yazarsa onu öğrenir. Öğren 
dlğiııi de unutmaz. J< .. akat bun
dan başka. blr şey öğrenmez, 
Ye başka şeyi aklı almaz. DUn· 
yada insanlar varmış; tarla. 
ıar mevcutmuş, yollar, şimen

diferler, icat edilmiş, bir ucun· 
dan düğmeye basınca denizle
rin. ortasında elelctri k H\m ba· 
ları yanarmış softa bunları bir 
tUrlil anlamaz. ÇUnkU kara 
kaplı kitapta yazmaz. 

Her şeyi kitap yazmaz ama, 
kitabın dışındaki işleri anla. 
ınak için feraset JAzımdır. On
larda bu feraset yoktur. 

Bunları anlatan ihtiyarın 
yanında uzun beyaz sakallı, 
daha ibtlyar, nurant yUzlU bir 
adam yere diz çökmUttU. Söz· 
lerl dinledi, dinledi. Sakalını 
oynattı; gUlUmsedi. 

" - Dotru, dedi, ben şu kar
ştkl k07.c!e müezzin idim. Se
sim vaktJ1le çok güzeldi. 
bir gUn sıtmaya tutuldum. o_ 
raya baş TUrdum, buraya baş
vurdum. O dedeye bez bağla· 
dım, bu dedeye bez bağladım; 
hayır etmedi. 

Ayaklarında Kuvayl milliye 
lorze olduğu gibi yün örme kü. 
lot çorap, sırtında bir avcı ce
keti olan orta yaşlı bir adam 
kiraz dalından yapılmış ağızlı· 
ğına eliyle sanlmış olduğu ha
linden belli l.ılr cigaraya taktı. 

Bir eli pantalonunun cebin· 
de idi. 

Cevap verdi: 
- Ben d:? size bunu söyllye. 

cektim. Bu meselesini ben hal
lettim. Biraz ileride bir çayıı·· 
hk var. Çayırltk nemli, biraz 
dah&. ilerıye gittim, toprak ıs

lak. 

Şimdi biz kucuk, kUcUk ciz
giler açacağız, orası buradan 
yüksektir. Suyu avuç a' uı: top· 
layıp tarlaya getireceğiz. 

Bunu söyliyen adam "Orası 
buradan yüksek,, derken her. 
kesi bir kere sUzdU. Bana da 
bakmıştı. 

lncell, kalınlı birtakım ses
ler: 

" - Hay, hay diye tasvip e· 
derken o yine sözUne devam 
etti: 

•· -Vaktiyle bir bataklık ku
rutmak istemişlerdi. Birçok 
köyler bu bataklık yUzUnden 
sıtmadan kurtulamıyordu. 

KöylUler istida Ustu ne isti· 
da He kaymakamlığa mUraca. 
at ettiler. Bir zamanlar cevap 

İlkokullarda geni tedrisat 
- 1- ._. 1- 2- ~ -- zwwwı-t:wwws '-' -

Öğretmenler öğleden sonra yapılan dersin 
eğleden evvel yapılmasını istiyorlar 

B ir saat yırmi dakika süren ders, ilkokul 
görü lmüyor pedagojisine uygun 

llk okullarda bu ders vıh ba. 
şmdan itibaren tatbik edilmeğe 
başlanan yeni mesai saatleri ii. 
zerinde öğretmenler bazı iti. 
razlarda bulunmuşlardır. 

Yeni şekle göre sabahları 
derslere 8,15 de girilmekte ve 
8.30 kadar temizlik mu:ıvencsl 
yapıldıktan sonra 8.30 ela b.i. 
rinci derse başlanmaktadır. Yır 
mişer dakika teneffüsle dört 
saat ders yapıldıktsl" sonra öğ. 
le paydosuna e-irilmektedir. 

Ö2'1e paydosundan sonraki 
me.sai şu suretledir: 1,40 dan 
2,20 ye kadar serbest mUtale:ı, 

2.20 den üçe kadar beşinci nokta ilk okul pedaı?ojisil"'e a•·. 
ders! kın görülme~teıiır 

Ö~retmenler öğleden evvel 
bütün derslerin ya.nılmagını \'e 
öğleden sonraki T.amanmın ser. 
be6t mesai olarak icrasını ar. 
zu ctmekt~ıırler. 

öttrctmenler bu şeklin bazı 
noktalardan mahzurlu olduğu . 
nu ileri stirmektedir. Ö~leden 
sonraki mütaleayı müteakip ya. 
nılan ders tt lehe kin cok milş. 
kül bulunmakta ve tal~bcnin 

lay1kile istifade edemedi~i ile. 
ri sürülmektedı.·. Serbest mil. 
taleaya ~iren tai~be hiç tenef. 
füse cıkmadan l,4f dan itiba. 
ren uÇe kadar bır saat yirmi 
dakika dcvam'r t'J:uma ve <:alış. 
maya meccı.ır tı.tl:1muştur. Bu . 

Bu şekil. talebenin dnha i~i 
vC'tiı:ımesiri temin edec.e:;!i ka_ 
naati ö-!retmenler arasmda u. 
nıumidir. ı 

Vaziy~tin a:akadarlar tara. J 
fmdan e-öz1.er. "eçirilerek icar> 1 
eden tarlilAtın vpnılnıaıu iste.ne 1 
cektir. Maarif müdU ~:uğü de bt 

1 

işle meşı:ı;ul olmaktadır. 

Otomobil1ere 
ve benz i rı 

ı stıhla kin e da' 
ar 
·N 
a il 
k 
iııı 

H ük\unetimiz benılll kia 
tihlakinJe tasarru!11 ~o 

mm için baZJ ~birler &'ö 
üzeredir. Muhtelif vekile "n ı 
den birer murahha8la l.lk 
kül eden bir komisyonun ki· 
zırladığı rapora göre, ta l 0 
bıı!unduklsrı !"Cmtlere ,•e

1 
ıııı 

fııfıa nazaran tahdit !!'dl ~I 
tranı va.y olan yerlerde o 1 ?i 
işlemiyccek. banliyö h~:~ ıci 
'\.-unca otobils iı:;lemiy~ a te 
hu~ı•;i otomobillere benzlO ''h 
ri!miyecek.. 1";ı.ır 

Ne ~t bir tedbir .. 'Sll >ı .. ,.. 
H dolayısile ac:ıkta :ı-ııl dan 
muhtemel şoför ve makini ~tt 
re Ü('retlc daima is va.rclıf :\kı 
1"r it.in veni sahalar a~tlfll 

BilvesiJe otobUs peT'İş..~ 
;;n da kurtulacağız. Husur 

mobillere gelincc-, bu otot"I 
lcri seri ,.e liiZ'llmlu işlet 

Lise ve ortaokul 
direktörlerinin 

toplantlsı 

Türk - Rumen ticaret 
müzakereleri başladı • kull:ınanlar, taksilere b!tıef 

1 -·cyif için kullananlar. 

Yeni tedriaabn norma l 
olduğu neticesine 

varıldı 
iki memleket 

inkişaf 
ficaretinde 
bekleniyor 

\ 

büyük i 

Dtinkü müzakereler btr ha 

kıirl1!t ederler. 
Yalnız benzin deiil, 

bazı ithal~t maddeleri 
de de ta.Etıırruf yapabiliriz:. . 
mahVJz. Elimizde isten1ııt ~.li 
kadar mevcut bulunsun: lk 
Jur.. Fazla mal -.5.z çıka lıı 

• • • arı O zamanın redif zabiti köy
leri den e çıkmıttı. Cami &Tlu
sund a .beni aıtma nöbeti geçi. 
rirkell sOrdll; acıdı. Dedi ki: 

çıkmadı. 
Dediler ki bu bataklık işe 

yararmış, Manoryada nasıl 
Hindenburg zafer kazanmış 

ise, zafer kazandıracak yerleri 

Lise ve orta okul direktörleri 
dün maarif mUdilrU Tevfik Kut 
la baş ispekter Salih Zekinin 
'·"c;kanlığı &ltmda bir toplantı 
yapmışlardır. 

Dün sabah dı§ tic:ıret reisi 
Burhan Zihni Sanus Ankara . 
dan şehrimize gelmiş ve saat 
10,30 da evvelki gün Roman. 

zırlık .~1ahiyetinde olmuştur ı Bir lngiliz 
E!as muzakerelcre paza.rtc· ...... 
günU ba.5Ianacaktır. Yeni tlca. goruşu 

~i 

Sulfata al, bir de UstUne kon. 
yak 1Q! Bir şey kalmaz. 

Niha7et buldurduk, aultata 
.,eldi, kUçUk bir şişe konyak 
ela .•• Sulfatayı ıcum. Konyalı 
çuktlm. Amma bilmem nasıl 
•ılmuş ,bizim softa imam öteye, 
l•eriye 7&Zmış: Bisim mUe:ızin 

elden çıkarmamalıdır. 
Köylüler, yi ne müracaat et

tiler. Bizim köyümüz hududa 
yakın değil, Anadolunun göbe
tindedir, dediler. 

Burada bir alay değil, bir ta
bur asker blle imha edilmez. 

Bu toplantıdP ders yılı ba.şm. 
dan itibaren tatbık edilmekte 
olan yanın ~un tedrisatı ve o. 
kulların ihtiyaçtan etrafında 
görilşmilşler, yeni imtihan ve 
d ieiplin talimatnamc11inin tattıi. 
ki dolayısile elde edilen neti
celer umumi olarak görüşillmüş 
tür. 

Talebenin okullara devam nis 

yadan şrelen heyetle Topbane 
köşkünde Türk • Romen tica • 
ret müzakerelerine ba§lanm~. 
tır. 

Heyetimi& Burhan Zihrı.1 sa. 
nusun reisliğinde Fikret ve sa. 
bık Bükreş ticaret ata.Şemiz 
Necat Aytamandan mürekkep. 
tir. 

ret anlaşmaemm iki memleket 
ar:ısında.ki ticaret anlaşmMtnl\ 
büyUk bir inkişaf ver~k ""~
hiyette olmasına bilhassa dik. 
kat edilecektir. , 

Romnnvahlar memlel{~timiz, 
den bir çok ham maddeler ıı.. 
lacaklan Jtibi T>etrol ve benzin 
de göndereceklerdir. arhot aarhoı ezan okuyor di

ye! 
K&lflki köyden buraya gece 

/arısı kime.ter görmeden kaç. 
tim. Tabii beni vazifeden çı
kardılar. Softa ne olmuş diye 
bakar, niçin olmut diye dUşUn. 

Beu de gözümle gördüm, as· 
kerlik ettim; rUtbem çavuştur. 
Bir tabur düşman imha edil. 
mez ama bir millet hastalıktan 
kırılıp gider. 

daha muntu.a.m oldugu ~orul . • • 
betinin geçen yıllara w n~~n Kaptan ve Makinistler l 
müştür. Devam işinde hiç bir cemıyetı aksaklığa tesadüf edilmemiş. ! Denizyollannda çalışan 150 

izciler Pazartesi 
gidiyorlar 

Sehrimir.deki lise ve muallim 
mektepleri izcilerinden 240 ta
lebe Ankarada yapılacak geçit 
resmine iştirak etmek Uzerc pa 
zart.esi günü şehrimir.cten hare. 
ket edeceklrdir. 

lşte böylece kurutma emrini tir. den fazla. azası istifa etti~ için 
aldılar. 

mez .• 
ihtiyar 

baktı. 

Bataklığın kurutulması için 
gözlerimin içine bir memur geldi. Olçtil. biçti. 

" - Sarhoşluk dedi, günah 
oldatu için menedllml~tir. E
ğer}her g11.Dah insanı sarhoş 
eG1e7dl dUnyada ayakta. adam 
k&lmasdı. 

Bu;heklmaııet.görll,un teme
.lhıf onaı.realtırt•nayatmda ara.. 
••hdır. 

Bu bataktaki suların bir ka
nalla nehire akıtılmasını iste· 
di. ı,e başlandı. 

Gündelikçi köylUler: 
'' - Beyefendi, dediler, bu 

bataklık nehirden daha alçak
tır. 

Memur küplere bindi: 
" - Siz ne bilirsiniz, eliniz· 

deki kazma ile toprağı kazma. 
ya bakın. Bizim sizin topunu-

• Suların açtığı, ötesini be· zun boyunca şahadetnameleri· 

Umum müfettişlerin bu hu
susta verdikleri raporlarla ya
rım gün tedrisatının normal 
bir tedrisat olduğu neticesine 
varılmr!jtır. 

Ortaokul öğretmenleri 
arasında 

Yeni tayin 
nakiller 

rlalnlıtahrip ettiği bir k&- miz var. Doğruyu biz mi blU-
J'&IUa karşısındayım. Kaya riz, siz nıl? diye çıkıştı. Blrkac Edebiyat fakültesi coğrafya 
ldet& feerik bir manzara arze- 1 1 1 d k d şubesi mezunlarından Celal Sı -köy UyU ş n en cı ar ı. vas lisesi cogrv afya muallimligvi. 
diyor. !eimden 'öyle geçti. Bu Artık kimse ses tıkaramı· 
manzaranrn mutlaka bir lejan- 1 bitt· • · ne, fen fakilltesi mezunlann. 

yordu. Kana ıgı zaman su. dan Şevltet iz.mir lisesi tabiiye 
dı, bir efsanesi vardır. Bunu ı k .. ı r· bastı Ahali canını 

ar oy e 1 
• öğretmenliği stajıyerliğir.c, 1i -

öğrenmek için etraftaki köylil- gUç kurtardı! se mezunlarından !\luzaffer 
lere sordum, birbirlerinden ha- B' bö le olmıyacağız ız Y · Karaa

0
ümr!.ik orta okulu riyazi. berslz olarak Yerdikleri cevap 

,u oldu: Ben her şeyi hesapladım. ye yardımcı muallımliğine, İh -
.. - su akmış taşı delik de. Bir damla suyu toplamak 1- san Sehremini oı la okulu riya. 

1 1 Çin jptidal vasıtalarla katlanı- ziye -yardımcı muallimliğine, şik etmiş, bunun masa ı o ur 
mu? lan zahmet morhamP-te lftyık- Rıdvan Bey0ğlu orta okulu yar 

Tabiati bu kadar vuzuhla ld- tır. dımcı fra.:ısızca muallimliğine, 
M\lhtal·a dedim ki·. harbiye rrıcktebmden Satahad. rA.k eden insanlar daha doğdu- · 
- Neden bu su meselesini din ~h:E>mıni orta. okulu riya. 

ğu gUndcnbcrı tabiatle başba- · ~ 11" ·v· ·· 1 t daha fenni lılr şekilde hallet- zıye mua ımlı~ıne, ~uze sana şadır. KUçilk yaşlarında köy k d · · d Fu t K b mi'-'orsunuz? lar a a eınısırı en a a a. 
cocukları tarlada, çobanlıkta, ,, ta ı· · ı 11. ı· V• 

Adanı yUzllme haktı, gllllinı. ş ısesı res m mua ım ıgınc. 
hayYan bakımmda, alış verişte sedi: edebiyat fak:i.teııinden Güzide 
realitenin stajını yapıyor. ç 1 + 1- ı t•• k .. - Muhafazakarlık, dedi, am ıca or .a O!!.U u ur çc 

Gözleri öyle bir acalp Ja.bo- yokluktan gelir. Paramız olsa ö~retmenl!ğhl<.' tayin edilmişler 
ratuvar ki, ufka bakınca yağ. eşek ye:-ino pisiklet, inek yeri- dır --o---
mur nıu yaıracak, kar mı der- n~ otomobil almaz mıyız! Yok, • 
hal kest1rı1or. su da örıc.. tkı yakamızı hir ipe'-' ı·ı kumaş çalan 

Nebata hakıııcın haı:ıtalıklan· araya g<ıtireınlyonız. Yeni ı'\lct !\ 
nı <lerbal fa~ edlyQr. Hayvan- !eri biz do istemesine istiyoruz. j k 
ıarııı yllılln\lcn clcrurıi <\lemle- arzul:ıuıasııın. arzulayornz. A· genç iZ 
rlne lntlkl\l ediyor. ma o kaclal' .. 

ı, dolnyıslyle daha yaşlı in_ , :\luhlnr bunu ı:ıi.iyll'rkcıı dtin 
sanlarla temas ediyor. Onların 1 va haritası ,·c taı·ih d ekoru ka
tMrt!bRlerltıl. l>endi tecrUbcle- ı famda lıir şimşel{ gibi çaktı. 
ıiııe ekliyor. Ç~ul,lnr, g<>nçlcr, Iraktaki t:ıı·il:i, tarihin ya
ya~?ıb.r arasııırla kati mcı::afe· ı şıııdaıı clahn ilıtiynı· olan }{a. 
ler o!ıonnııı.ıt:, hE-Jısinln i•· Uze. ııalhu'. Çin s u yollnn. sızan kar 
riod~ hlrleınıt-lerl klly c;ocnk· ımlaı-ıııı toplaynıı Şimali Jtnl
lllMD111 daha l<tlt;ll:• yac:t:ı. eiddt, ya, ııilınyet kanalları dnf.lar
,·a.sar, hn:rnm11~ de kilc:lilıntiş 

1 

uan gf'çiı·Mı, ıo:ıılnrı asmn l<Up-
1,: r h a t 11!masın: !•'ı\l•ettlriyPı': rUlcrlc yarlardan ,.c knYalnı:· 
r~"2 b'~'m',"'' köy !c· rrı>l hJ~ ... , ılım nc:ırarrı1c nnn JUks bir mı. 
1: :ua b ahlrlndf'n ı;.,;.; ı; ,.\'l'.'l "U. ! s:ırir gtlıi krtr ılu:rnn f :wiçı·C' 

33 gün hapse malıkunı 
edildi 

&yazıtta ter:ıilik vapan .Ze·: 
nebin at,.lvef'inclcn bir mi.i;.tn·. 
ye ait iiç metre inekli kt·ma ... 
~alan ~O v-:.5lnrında Me1ah~tt,.. 
birinci ~t'lh ceza r.uıhken1 ecin. 
del-i dı,rıırm r.ıe ı bWr;ı,..,ı~t:r. 

1\fe•:ıı,nt·n Eli"'' "'lb;t f'Öri; 
!erek ~~ ""tİ'l r· "l<" ·--~ 1,. t· ~ · 
ce7" c:1n 1 r'n 1-ı 1tı"l1'1 ,,.:ı·ı..,..;"f :r. 

~, .. ,.., ,, ';"""'' ,.._ .,..._ ..... 1 ••• .t" ,...1,.,.,~,,,, .. t'tlıı "" la al alnııalı~l\<'lı :-. ı l·ır Rlullmun sayfn lRrı gllıi a. 
Jl'akat ,..., t.ıiulni ipttda! ':111t, lUll't"uh. dan ce1.11..!!ının bir haftasını dol. 

'·"!'f1rtd \-tı ,....,, . m!lm'ln•~ r~- • rnnhrr ''"'" dıırmu.,tur. 

feshedilmek tehlikesi geçiren 
kaptan ve makini!tler cemiyf'. 
tinin faaliyetine devamına ala. 
kada.rlardan müsaade alınmış. 
tır. 

C:!tliyet. umumt heyeti br 
hafta içinda toplanarak yeni 
idare heyetini seçecektir. 

Adanada Cumhuriyet 
Bayarmı hazırlıklan · 

Cemiyete yalnız hususi mu. 
esseselerde çalışanlar girebile. Adana, 21 (A.A.) - Cumhu· 
cektir. t rlyetin 16 ıncı yıl döuumuna 

Cemiyet nizamnamesinde de Adana büyük mikyasta haztr. 
bUllıa gÖre değişiklikler yapıla. lrklar yapıyor. Bayramın mu
caktır. azzam bir şekilde kutlanm11111 

Kadeş vapuru limana 
geç geldi 

Kadeş vapuru son seferinde 
lzmirden f stanbula dönerken 
yolda makinesi bozulmuş, bu 
yüzden 2,5 ~aat limanrm11.n gec 
gelebilmiştir. Vapurun makine. 
leri muayene edilmektedir. ----
~ra!c havuzdan çıktı 

Bir aydan fazla bir ?.aman. 
dır ı~tinve havuzlnrırııda ta. 
mir edilen Trak vapuru maki. 
ne ,.e kaı!i·ıları temizlendikten 
sonra havuzdan çıkmıı=tır. 

Vapur bu hafta tecrübe'er; 
~·anılarak seferledne başhya. 
caktır. 

Bir deniz kazası 

Dün Be."iktasta bir deniz ka. 
zası olmu~. Şirketi Havriye. 
nin ÜAkfülar . Beşiktaş araı!ln 
da i~!eyen kilc;Uk vapuru Be. 
~iiüa!\ iskele.si yarunda karaya. 
ot~rmuştur. 

--0---

Ağırcezada görülen 
casusluk davası 

Yabanc1 bir memleket le. 
hine nron~anda ve cuuıluk 
v"'~..-ı:ık snrı•ndan tı.ı;ır Ct'7..a 

n• :ı " 1-0ır.'"'hıi!e muh q \r'"""e1
""

0 

,... .. rnif'·ı doktnr Fuat ı:::"lılt, 1° 
'· "'1 o·-;ı,ı ~;;ıe•rman :'\\ıri ve 
p.,1\1'"'('"'"'1! 11"'-"lT"T?'\ m1'1-t""'' ·"'"'-'"'-' • 

son f'"rı.,~sırı"' vakhc:,,,ışhr. 
::::ıır-lular dün gi1Ii Cf']ı;cdc 

mi!claf1alnnrı yapmı~lardır 

işini bilhassa halkc,·i organız~ 
etmektedir. Umumi tezahUrnt 
hazırlıklarından maada ballte· 
vf Uç gUn ba;Hamda vortlcC'cl< 
temsiller, konferanslar huır. 
lanınktadrr. 

---<r-

Edimede hava tehlikesi 
tecrübesi yapıldı 

Edirne, 21 (A.A.) - Edirne • 
ne dUn akşam ha,·a tehlikesine 
karşr ı:;:ıkları söndUrme ve 
maskeleme teerUbesl yapılmış· 
tır. 20 dakika devam eden hu 
tecrübe Edirnede ilk defa ya. 
pılmış olmasına rağmen mu- 1 
varraklyetle neticelenmişti:. _ 

1 

MOESSIF BiR OLUM I 

Bayan Mez;yet V4-NQ 
dün gece vefat ettı 

~lulı8l'rir arkadaşımız VAIA 
.Sureddln \ 'i • .Su'mıu ze\"cetti 

1 
Ua> ırn l\lezi)·euu dün gece Or
ta"o;y Şifa ~ordunda vefat et. 
tiğtni t•~cfle haber ,-eririz. 
Bayım l\l ezlyet, Çürtıksulu 

~fahmut Paşa merhumun lu· 
mrdı. 

lllı·i< ik ed&dını kaybetmek. 
ten nıııtenızede anne.ine, uı-cl 
\

0 AJA Xureddlne ı-e dltfır J&
kınlanna e n tJamlm l tazl1etlr
ıimlıd !lunarız. 

Ct-naze meı·astmıne ulc1 tar. 
ll1ı\t ~·n ı·ınkf niic;luunıt~dıı llll n 
'tlilN·ekf i r. 

MeŞhur Amerikalı ta~1 l.1indberg, son zamanlaıv 
mcrika radvolarmın birln(lt 
nutuk söyliyerek vntanÖ 
rına Amerikanın A vruP.1. 
bin'? asla karışmama,ı;ıl].ı t 
ye etti. 

Bun& ceva.p olarak 
S?a.zetelerinin birinde şöyle 
fıkra okudum. Okuyucul 
biri :vazıyor ! 

"Çocuğu Amerikada G 
terler ta.rafından kaçınllP~ ~ 
dilrüldilkt.en sonra Llndberr \ı
iiesinin sellnıeti namına 1 r, 
tereve sıiuımıştı. Biz }(rl1 ~ ıı 
ne emniyet ve ıilkfin 
tik .. Ş,imdi bizim memlekt 
mil.']külita uiradı. Fal.-ııt 
bet'2' Amerikava dönüyot 
vatandaşlarına. A vn.ıpa J1 
ne ula. kanşmamai!t ta\ 
ediyor. Bu revl! mıdır?., 

• • • 
Çok derin 
t •r mevzu 

Milnekkit ~urullah ~ 
"Akşam., gazetesinde "501~ 
"aşlığı altında 1 • 2 • 4 
ay1rıu-ak \'azdıit edebf 
Jarda mntemadh.·en #\"t 
tan bahscdivor. Bunu f9tl 
den bir arkadaş: 

- ~~c bitmez tUkenmeı 
zıı, dedi. Bo~'lına ,-mruh! .. 

11 ka vaza~a k bir.:"V w>k J11 >. 
Bi7~ kalırsa Nurullah 

cın h:ıhsettisH nv•vıu. yi.ltt<• 
re de tekrarlan.sa. vinc 1ı 
rtr. (.'Unkii "vuzuh .. ı?ihi ( 
e1 \'('rf~1i bir rt'l"SC1oc1l'1'1 h' 
divor. Yani bir §evin ' 
avdmhk ''e anlaşılır b'r )'ı 
ol"'""•111mttan ... 

Eh ... Nurullah Ata<: da. 
t"..ıiklerini "ırto, avdmJat11'• 
lstmcaya kad1r. istediği 
ka !Pm yüriltebilir ... 

Hilli.sa. "vuzuh,, meıvıu 
kara~lık bir nokta ka11!1~ 
r'l.vad~k yazacak denıt, 
Kendisine tesekkür etmtli"' 

-> y 
< .... 

li ... 

'il e 
t ,. ,. 
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·= ııı ıııııwı Yeni • • 
dosta mektuplar 

Polonya 
Kurulacağı tekzip 

ed iliyor 
Amsterd-am, :n (A.A.) 

ismet in önü liGörüP-düŞündükçeı 
' . ····················-········.....__..._..... : 

etJjik Fikret mü
Qka.şası etrafında 

Telegraf gazetesinin Berlin 
muJiabiri yazıyor 

"Yeni bir Polonya,, ihdas e
dileceğine dair verilen haber. 
ler iyi haber alan Berlin mah
fillerinde tekzip edilmektedir. 
Eı:;ki Polonyanın siyasi ve C'oğ. 
rafi istikrarı hakkındaki pl[ı
nm lıenliz hazırlandığı ve kati 
nrojelerin tahakkuku için da. 

Dün Fransız General i 
Veygand'ı kabul etti 

Şaşıi acak şey 
'.l ürkJye hiç kimsenin zam. 

rını güzct nıi~·<.•n bir anla~nıu 
yaplı. Uuııu hatta Uoıııa \c 
.\losko,·a alkı~ladı .. Akla, zeka
ya \ ' O istiklal a:;-kına uyguıı 
buldu. 

Yazan : Fikret Adil 'zj 
az nı Sadri . l 
r tn~tili ol~p da "Eİa · gö~ 
ttJcta.:1leketinde,, seyahatini 
göru S0!1_ra bW'aya gele. 
attııecegımizi ümit ettiğim 

mek veya eserlerini yakmağı ha c:ok zaman geçmesi ıazrm 
mevzuu bahsederken "Heylc.el geldiği tasrih edilmektedir. 

. 1'as ~~ yazmaz olmuş. 
~ İlk Il Rutahyada o, dün. 
k e/eryatıarını aksettiren 
aıııa ın duvarları. tanımak 
~akrr olmadığı halde bile 

~atşrı'~ t~ bakısları ile se. 
'Yoruz a r ıse, biz ki seni 
&°Özj • ?eni canlr ve hasret 
ıı le er e bekliyor ve sohbc. 
ilk Zl.et almağa hazırlanı. 
kin . 

ıı o)~ Senı b~rada görmek 
ıııırn 1 adı. Bır serap gibi 
. &ık[-da sandıkça uzakla:}. 

cli .. 1 donmuş bakışları ve 
· ·• eırıe~ 
ı~in P.'e ~ahkfım olduk. 
tetr•!'!oh ~tı y11 lnız duvar. 

~'l.hır,ıh edıyordun. belki de 
1":\lr:ıt t~"'tna ihtivacrn var. 
tı•,. .. :rrıib~zinı etten yapılmış 
daha zın do!'!tluihınu ta8. 
'lettin? nıı az mukavemetli 
llkıa . 
· ıı.~'1 susırıuyonız V" işte 
l'l'\ıı, :ı. serzenişlerde bulu. 

~'-hn 
ı't,:Ji Sadri. 
"ı cı~k~ıa. şu satırları yaz. 
~rıda 1 ac.ıı. sen Odesa a. 

l'h bulunuvorsun bir •• So . • • 
ltsrn. nra da. Moskovada 

lle"d · 0 rava vanr varmaz 
l'Q bi;n .evvel :varıJYıırnı iste. 

. or rıcam -.rar: Bak ba.. 
6 lj \•ada, Tevfik Fikretin 
-iki .~ rnı? 
tuh:ı~e-tenmek istedi!;.im hıı 
~tılat llıa ~decek. Onun i. 
~İ\.'o ltıalıyrm. 
Ôkutsun, sen daha burada 

l!'aiıeı~~şsundur. Sanki dün. 
llda. 01 rı, karada. denizde, 
h~ ac enlerin ~eride bırak.. 
tıtu11 ılar vetismivonn~ gi 
~~ı" nıanasile "Babıali .. 

;re~i \"fb.i~ Tevfik Fikret 
aMa;, aya attılar. Günde. 
1 cle~·ı a~rlerinin heyecan. 
."el"ttı.1 ıstismar, do~ dü. 
lk 11'· ekten aciz kafalann 

i;~~r 1t~et'i sahneye çıkarış 
ıı "iı ıj,,. }.r cehalet ve aciz te. 

Si b· ~ılı:ıe. muhakkak ki 
Jıp teQi/r ~aksada hizmet et. 
beİ1. ~· U~~ Zıra. on altısına bas. 

1" ....... e olan cumhuriyetin 
11. ~~ ''lllRküll w 

kt'J1 l'i . "ld ~ e avırmaga mu. 
hı bi Uğ\ı din ve dünya 

i ~in h arada ileri sürerek, 
l:ıe la.sa.em de vicdan hürri. 
_t~.!!:ııı Hut ~enl~r var. B~ 
ı1 :• deut~ kımlerın yapabı. 
i r hılnıemek elimizde 

f!"fik . 

meselesi doğru ise, Bolşevikleri 
buna karşı büyük kadirşinas. A · k d 
lı~ qösterr~i.şler ve,,r?ktan dik. merı a or usu 
mu;ler,, dıyor. Goruyor mu. 
sun, azizim Sadri, bu zihniyet, 
kendi tabirile ortaya nasıl bir 
"balgam,, atıveriyor? 

Tensik ediliyor 
Va~ington, 21 (A.A.) - E

min bir men badan bildirildiği. 
ne göre harbiye nezareti ordu
nun tensikini derpiş eylemek
tedir. Nezaret her biri 40 bin 
kişiden m Urckkep olmak üzere 
her an faaliyete geçme~e hazır 
9 seyyar cüzütam teşkil etmek 
tasavvurundadır. 

İşte senden bunun için Tev. 
fik Fikret'in Sovyetler memle -
ketinde heykeli var mı, yokmu 
diye soruyorum. Şayet varsa, 
bun<lan büvük bir milli ifti. 
har duyacağım. Çiinkü biz ve 
bizim gibiler, bir insanın "mil. 
li,, olmadan beynelmilel olamı. 
yacağmı biliriz. 

Çünkü bu hadise Tevfik Fik. 
ret'in ve Türk milletinin şere -
fini yükseltir. Çünkü biz. Sov. 
yet memleketinde Sekspiri sevi. 
yorlar divc İngilizlerin onu teL 
fo etmediklerini, Fransızlar, bu
gün komünist partisini fothı>ilill 
mebuslarını tevkif ettikleri hal. 
de BolsevikJer Balzak'ı tereli -
me ettiler divc "insanlık ko. 
medvası .. muharririnin hev1~ı>Ii 
ni alaı::::ı.ğ'ı etmedilı;lerini. . dos. 
tumuz Fars!Rrm, Ruslar taziz e. 
diyor diye Firdevsivi inkar et. 
mediklerini pekala anlarız. 

Ya bu mübarek ramazan gü . 
nü, müslümanhk akidesinin en 
incelerinden olan "Üzkürü nıev. 
taktim bilhayır,, sözünü unutun 
da eski meşihat kapısının iki 
çeyreklik ' yalancı şahitleri gibi 
Hitalarını toplayıp şeref yıkmak 
üzere koşuşan ülema! ! .. "95 e 
doğru,, nazımının Galatasaray 
İisesi bahcesinde bir büstü oldu 
ğunu hatıi-larlar veya öğrenir. 
Ierse ne yaparlar azizim Sad. 
ri? 

. 
Hooverin nutku 

Vaşington, 21 (A.A.) - Es
ki Amerika Reisicumhuru Ho_ 
ver, dtın akşam radyoda bir 
nutuk söyliyerek tecavüz silAh 
larma konan ambargonun ib
kası ile müdafaa silahlarına 

konan ambargonun kaldırıl
ması hususundaki teklifini tek
rar etmiştir. 

Hoover, bombardıman tay. 
yarcleri, zehirli gazlar ve tah· 
telbahirler ızibi sivil halka ta
arruz etmeğe yarayan silAhla
rr taarruz sililhları olarak tav. 
sif etmiştir. 

Hatip, avcı ve rasad tayya
releri, projektörler, tayyare 
dafii torıları ve gaz maskeleri 
ıçın konan ambargonun bir 
had dairesinde kaldır

0

ılmasrnı 
tavsiye etmiştir. 

Baltık m emleketlerinde 
Almanların sevkiyatı 

başlandı 

Ben sana söyleyivereyim: Berlin, 21 (A.A.) - Baltık 
Tanzimatm 100 üncü yıldönü. memleketlerinde yaşıyan Al
mü münasebetile bir ikinci rö. manlarr taşıyan ilk vapurların 
nesans devri açmağa ce:lışan Dapzig,,,e ~e,ıcpği t\lman istih1 
Hasan Ali Yücel de dahil, biL barut bürosu tarafından bildi
ıqn Gaf1ıımarayı -tJıi'a~ bU. l'flıtıektedb. "' .a.aıtıkh Ai. 
nar .. etmeğe kalkışırlar. Bu. man dün karaya ~ıkarılmıştır. 
nun için, canım Sadri, e~er Bunlar Adlershorta sevkedile
Bolşevikler! .. memleketinde Tev ceklerdlr. Burada evvelce ge
fik Fikret'in heykelini görür. len 700 Baltıklı Alman bulun. 
sen. döndü.~n zaman sakın maktadır. 
söyliyeyim deme. Zira, yirmi '* • • 
bes sene evvel muhitinde duy. Berlin, 21 (A.A.) - Tallinn-
duğu aşa~hktan. fikin:ıizlikten den Alman istihbarat bürosu. 
boğularak ölen bir büyük mür. na bildirillvor: 
düm~rizin, hiç olmazsa laalet. Orototva· ve Adler yapurları 
tayin bir vatandaşa borçlu ol. ı mlitekabilen 700 ve 300 Bal
d_uğuı;~rn~ hürmete Hiyık .~vce. tıklı Almanı h~mllen Alman
sıne Madam .. demek kustah. yaya hareket etmiştir 
Jığmda bulunanlara Tevfik Fik. · 
ret'in kendilerine isim babalığı * * * 
etmiş olduğunu hatırlatmış ol • Berlin, 21 ( A.A.) - Leton-

Ankara an l aşması münasebetile 
.Fakat acı bir huyn•t I<• iiğre. 

nlyonız ki, Alına.n gıtzPteleri, 
bu nııla!;-maya kentli ale3 hl<'·
ı·iııdc muzu· hir 'arlık damga· 
sıııı \Ul'lllll';'IUr. ismet İnönü, Kral Jori ve Lebrun 

arasında samimi telgratlar teali edildi Almanya, lwl ki hizim kcn,li. 
siy it• hirle':'lll('Jllizi 'c boW;uzJa
ııncnk mill<"th•ı·i birlikte yağ. 

dileyerek bu mesut münasebetle mn. t'lnH'mizi btı•ı·. ,\ ına, hlz, 
sadıkane ve hürmetkarane dost. C\'ckc ..... üyl<.'dik ki, hi<: kiııı ... <.·ııııı 
luk hissiyatımın kabulünü ekse. mahııda, <.·aııırıdıı gozumu:t. ~oı~. 
lanslarından rica ederim. ~cı·,·ctıo boii;ulnıu!';-, hu tokıııj1u. 

Ankara, 21 (A.A.) - Reisi
cumhur İsmet İnönü bugün saat 
16 da Fransa şark odusu i<omu. 
tam Grneral Veygandı kabul bu
yurmuşlardır.' Kabul esnasında 
Fransız büyük elçisi B. Rene 
Massigli ile Hariciye Vekili Şük. 
tü Saracoğlu hazır bulunmuşlar
dır. 

Fransız heyetinin çekilmesini 
müteakıp İngiliz şark ordusu ko. 
mutanı Orgeneral Vavel ile İn. 
giliz büyük elçisi B. Sir Hughe
montgomerry Knetcbull - Huge. 
sen, 'Reisicumhur tarafından ka
bul buyurulmuşlardrr. Bu müla-
katta Hariciye Vekili Şükrü Sa. 
racoğlu hazır bulunmuştur. 

Gerek Fransız ve gerek İngi
liz heyetlerinin Reisicumhur İs. 
met İnönü ile mülakatları birer 
saat sürmüştür. 

Ankara, 21 (A.A.) - Türk -
İngiliz - Fransız karşrlıkh yar
dım paktının akdi münasebetiy. 
le bir taraftan Reisicumhur İs
met İnönü ve tdiğer taraftan Kral 
Altıncı George ile B. Lebrun a
rasında aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir: 

1\-lajeste Kral Albncı George 
LO NDRA 

Türki}'C ile İngiltere ve Fran. 
sa arasında karşılıklı yardım 
paktının İQlza edilmiş olduğunu 
majestelerine bildirmekle bilhas. 
sa bahtiyarım. 

Uç memleketin bu yüksek kıy
mette vesika ile temhir edilen 
te(friki mesaisinin bizim için aziz 
olan barrş ve selameti beşer da
vası için müsmir olmasxnı candan 
dileyerek bu mesut miınasebetle 
sadıkane ve hürmetkarane 

1

ıdost. 
~ hi•ajyatnnm JarbuJünU ma. 
jestelerinden· rica ederim. 

İSMET iNö Ntt 
Ekselans ismet lnönü 

Türkiye Reisicumhuru, 
ANKARA 

İSMET İNöNU o yol<.la.n crmi~ değiliz. Yalnız 
Ekselans ismet lnönü sunu bilsinler, ki biz gcrC"ck-

Türkiye Reisicumhuru ten tokuz. Elimi:f.<h-ki 't.oın·ı;~ın 
ANKARA altını frlih h;ln hiı· ilim ,c fen 

Fransa, Türkiye ve İngiltere scfeı·berliği )' U)IIlll~l:f.dır. nn. 
arasında karşılıklı yardım muahe- kanılar, ı·i)·azi kati) etler :,ii)
desinin imzası münasebetiyle ek- lüyor, ki hu topruk, hi:.ıi zt•n. 
selanslan tarafından keside bu. ii,in edc-hiHr, (,'O<·uldarımıza bol 
yurulan mesaj beni fevkalade mü. miras bırakabiliriz. Onlur j...,. 

tehassis etmistir. i3u vesikanın tcrl<'rse hu toprağı altın ı-ıapuu. 
yüksek ehem;,,iyeti, bu vesikalda lal'Ja ı-ıüı·ı-ıüıılt•ı'. Şu da ı,t<•rc;ck
hem asil Türk milletine karşı tir, ki ba~kalurmuı hakkına 
beslemekten hiç bir zaman fariğ hürmet c.lun;ı;nmuz, toklu~ıııı 
olmadığı itimadın mukabelesini beslediği hiı· hnzrm ~e,·~ckli. 
ve de aynr barış ve terakki ülkü- ~inden <loğını) oı·. Jhmu )"arı 
sünün takibinde birleşmiş bulu- t.ok iken de hat tiı <lüı>c<lüz 
nan üç büyük memleket arasında aç iken de giist<'ı·miı;oi7Atir. 'fiu·k 
ıukı ve açık bir tesriki mesainin ahhlkr, aç adumm ne hırsızlı· 
zaman ve rehinesini gören Fran. ii;ını ne dilcndliğ;iııi affrılcı·. 
s!z milleti tarafından seviçle se. Biz, :-;cfalctin, )'oksn11ui:;un tj':. 
lamlanmıştzr. Gösterdiği nezaket rene; yiiziinı~ ı.tiiliimsiyı•ı•ı•k ba
ihtimammdan dol.'lyı ekselansla- ka. hakıı ü1melı;i de biliriz. Pek_ 
rına teşekkür eder ve tegayyür sımet ~u,·alma. dayıuulığını lıil
kabul etmez dostluk hissiyatımın diği lıalde a!:hktnn ha)·ılnn \C 

çok samimi olduğuna inanmaları- sonra so~uktnn donuı, Cil<.'ıı uc-
nr kendileriniden rica ederim. ferciklcrimiz <:oktur. 

A Eji.er bcrahcrliktt•ıı h'i' le 
LBERT LEBRUN bir ııetice beklenmj~·oı· bt>, :u-

zl· ra at Vekı'lı'mı·z maıı gazeteleri, son anln~may•. 
neden k<'ntli al<•ylılcrimle bir 
ı;ıcy .sayıl·orJar'? Her macl<lcsi, 

Şerefine Moskovada ka - hn!;ikn.sınm hakkına !"nyğı he~. 
bul resmi tertip edildi llyt.•n ,.o ancak kemli hakları

nın hücuma uğ"rıuıutsı ihUına .. 
MoskoYa, 21 (A.A.) - Sov· lini karı:-ılnmağa. <,:nlı~an hir 

yet Husya ile yabancı memle. pakt, olsa olsıı kfü ii niyet bcs
ketler arasında ktilttir mUna- Uyc-nlcri ku~kıılllıubrır. 
sebetleri cemiyeti, Sovyet Rus. Ilu takclirdc be arı1a-;;mamı_ 
ya Ziraat sergisini ziyaret zm ne kadar yerinde ll' ~iizrl 
maksadiyle, başta Türkiye Zi- bir şey olduji,,ı k<'n<lilii,iJnd r n 
raat Vekili Muhlis Erkmen ol· ortaya çıknr. Bu yüzılcnctir, U ! 

duıtu halde Moskovaya gelen Alınan gazetelerinin ııf'şriJ a .ı
TUrk heyeti şerefine bir kabul nı hem bir gUrüş kısalığı, hl.':n 
resmi tertip etmiştir. şaşılacak hir gaflet eseri gj'ıi 

Bu kabul resmine, Sovyetler kabul Nliyol'uz. 
yUksek divanı kll.tibi Gorkin, HAKKI SÜHA GEZÜL'> 
Ziraat halk komiseri Denedik· 

tor. ziraat komiserliği divanı Hataya ,·ık qı·ren a-
a.zası Moisser, hariciye komi-
serliği protokol şef! Barkof, 

TUrkjye btiyUk elçisi Ali Hay. laya sancak varı ld ı" 
dar Aktay Ye elçilik erklinr 
harkiye Ye ziraat komiserlİkle~ A t k '' ı (A \ ) o n a ya, - .1 • - rge;. 

-" ?.:ıl'l)9 F'ıkret'i. Rultan Ha. 
~dive ~rnda zındık ve zan. 
· b\J~·urna1 eden zihni:v<'t. 

ın de, heykelini dik. 

mayız. :oradan hareket eden Almanlar-

Türkiye, Fransa ve İngiltere 
arasında aktedilen karşılıklı yar
dım muahedesinin imzasını bil
dirc;n telgrafınızı büyük bir mah. 
~~zıyet ve memnuniyetle aldım. 
Uç memleketin barış davası için 
müştereken çalışmak hususunda. 
ki arzularım bu muahede kadar 
iyi ve karşılıklı hürmeti tetviç 
eylemektedir. Dostluk teminatı
mzdan çok miitehassis olduğu
mu ve benim de size karşı aynı 
dostlukla muttasıf bulunduğumu 
arz ve sıhhat ve saadetiniz ve 
Türkiye cumhuriyetinin refahı 
için en iyi temennilerimi takdim 
ederim. 

ri yüksek memurları, Sovyet ncral İzzettin Çalı::;lar berabro
Rusya ile ecnebi memleketleı;.- rinde Korgeneral .Muzaffor Br. 
arasında kUlturel münasebet- gUdP.r olduğu halde dün Hata· 
ler cemiyeti memurları, mu- ya .gelmiş, hıkendcrun istasyo. 
harrirler, artistler ve musiki- nunda Vali Şlikrü Sökmen Sü
şinaslar iştirak etmiştir. er, Parti mllfett.işi Hasan Reşit 

Sağhkla dönmeni temenni e. dan mürekkep ilk kafile, Ber. 
derim. !ine gelmiştir. Bugiin ikinci bir 

Fikret Adil kafile daha gelecektir. 

Tankut, Askeri ve mUlki er. 
Çinlilerin yeni bir kan, parti ve halkevi mensup-

zaferi ları memurlar, mektepliler ve 
kalabalık bir halk klltlesi ta-

b }. 
11SOlı Y<'r hııla111:ıyıp ıla clöncn 1ıinkr<'e nıüşleri1criıııiz 

~ 1-: .. "J . . 

Eğitmen kursundan 80 
kişi mezun oldu GEORGE R. t. 

Ekselans B. A lber t Lebrun 

Çunkin~. 21 (A.A.) - Çin rafından kıırı;ılanınıştır. 
ajansı. bir Çin filosu tarafın. Orgeneral lzzcttin Çalışlar, 
dan Hankeu tayyare meydanı Hataya ilk giren takYiyeli dağ 
üzerine yapılan bir baskında 1 

• ., uzu ıocyınız ... 
f Jt 1939 senesi Fransız filmlerinin h:ış tacı ... 

-;;~ ~AN GABiirSiM'ONE'S.iMON'un 
bütiiıı rekorları kıran şahe.,eri 

llyvanlaşan 
• 
ınsan 

b~aflada LALE Sinemasında 
11.1 lıa,. 

1 1!\trı ~ e 0 arak: en son Metro Jurnalıfa harp hab<"rleri. 
ııaı 11 ''C 1 de lenzil:illı h:ılk rıı:ıliıırJrri. Teldon: 4:1:i95 

Adana, 21 < A.A.) - Adana 
Ji;.~itnıen kursu dlin faaliyetini 
bilirmiş seksen <'ltitnıen kurs
tan mezun olmuştur. 

Bu mUnasebetle AtatUrk 
parkınd'll bliyük bir merasim 
yapılarak AtatUrk Anıtına çe_ 
lenk konulmuştur. 

Eğitmenler, Çukurovanın 

seksen köyünqc yeni tesis edi
len köy okullarını idare ede
ceklerdir. 

Fransa Reisicumhuru 
PAR IS 

Türkiye ile fne-iltere ve Fransa 
aras:nda karşılıklı yardım paktı. 
nın ımza edilmiş olduğunu ekse. 
lanslarrna bildirmekle bjlhasııa 
bahtiyarım. 

'Oç memleketin bu yüksek kıy
mette vesika ile temhir edilen 
teşriki mesaisinin bizim için aziz 
olan barış ve selameti beşer da
vası için müsmir olmasını candan 

a ayına. merasimle saneak ver-
50 Japon tayyaresinin tahrip dikten sonra yanında General 
edildiği bildirilmektedir. Muzaffer, vali ,parti müfcttiı:;i 

Ayni ajans Cinlilcrin şimali ve alay komutanı }:;.,"ükril K~. 
Hunanda ileri hareketlerine de- nat 
vam ettiklerini, düşmanın ~ekil. lı olduğu halde diğer askC'-
mekte oldu~nu ve Huand Şa. ri crkfinla beraber Kırıkhan 
çich ve Taçin~ şehirlerinin Çin ve H.eyhaniycye gelmişler ve 
liler tarafından dün zaptedildi. DemlrköprUdc viH\yet merke
ğini bildirmektedir. zinden gelen zevat tarafından 

Japonların ı ila 27 eylül a. istikbal edilmişlerdir . 
rasmda 30 bin zayiat verdikle. Bumdan Antakya~·a geleıı 
ri bildiriliyor. General, şehrin giriş yerincl0 

bir müfreze jandarma, izl'iler. 

k • JS Kişilik saz heyeti - 40 ki, ilik koro - 20 kişilik mehter takımı-a Sl ~ nrn i§ tİrakiylc ,arkın füsunkar güzellikleri içinde canlandınlan 

mektepliler Ye kalabalık bir 
halk tarafından coşkun tczahti 
ratla sclamlanmışlardır. 

1001 ge<e ..... ııanmn en güzeli 1 
'· YalnızsinemaJönPrömiyerideğil... ~ ' 2 ncSin,·ernaHıındaafta Gülnaz Sultan JE: ''Yrıi zamanda harbin de genç kahnıınanı olan 
1

'::~.eııitıııe~~ - PIERRE AUMONT.'un 1 11 Bugün s:ıat 11;e1 de tenziliıllı 1 Tu"rkçe 

Heyetin geçtiği bütün yol 
gUzer~ühları bayraklarla sUs_ 
lenmiş ve yollarda köylUler 
muhterr>m misafirleri sclfimla
mışlardır. 

Yali Sökmen Siier tarafııı
dan Turizm otelinde misafirler 
şerefine lılr öğle ziyafeti veril
miştir. Ziyafetten sonra OrgP_ 
neral Çalışlar, General Ergli
rlM·le yayla dağına gitmişlPr-

eı IJii~eı n ANNABELLA ılc l!er~~~cr son matineler 
l,I ~ çcvırdıgı \'C 

~e . af ta S J'A\. R A ~ . d 1 -t~11l·ır1:1 lıaık .. 6llq v sınemasın a /1 -••••••-
ad•kıar. \' kuııcı~~iııin takdir naz:ırlarilc seyredip al.kış lıı.raııhı.rilt• 'MUAZZAM BtR ŞAHESERiN SON HAFTASI VE SON GONLER. s ~ p'.:~·::.::;:,.~:,~·.::~:;··~:;. vo olcll•"ntl•k> "'"" • M A R l E A N T o l N E T T E 1 I 

\:~'.'%;l m a l o t e l i Türkçe nu··shası lnız 1 p E K s· d ""· .. "~~;:~~:;~;:::11:~:.·~·~1:;~:.·::;,~·~=.~~:·~'~,:,;~:::';:· sözıu Ya ın em asın a 

sözlü - Türkçe şarkıh 
rlir. 

ifa ve son diin~·a havadisleri. füıııün ı;e:ınsl:ır s:ıal 11 - lenzil:illı - 1,30 - 4 - li.30 ,.e 9 ıta 
~aat 11 ve t de ıenzilallı malineler .................................. _. ........... ... 
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Ti to &aAtini çıkararak : 
- Bu aqam benimle birlikte 

yemeğe gelecek misin .• diye sor
du. 

- Teşekkür ederim .. Çok yor
gunum.. Odama biraz bir §ey çı
kartacağun.. Fakat sen gitmek 
istiyorsan benim için katiyen ken 
dini rahatsız etme. Seni bir daha 
ne zaman göreceğim? 

-Yann .. 
- Bu gece değil mi? 
- Çok geç döneceğim .. 
- Peki, §U halde yarm .. 
- Gidip senin empresaryoları 

görmek lazım.. Temeinerin ne 
zaman bıı§layM? 

- Uç güne kadar .. 
- Boş .zamanlarrmda sana Pır-

risi gezdiririm. 
Mod, elini uzatırken ba'ını da 

arkaya atmağr ihmal etmedi; Ti
to genç kadın! gerdanmm suku
rundan öptü .. 

Sonra kendi odasına geçti. 
Kapısr açık duran ldolabm Ö

nünde Siyah ver,a gri bir elbise 
giymesi icap ettığini düşı.innrken 
telefon çaldı .. 

Bunun üzerine smokin giyme
ğe karar verdi, çünkü gelen ha_ 
her kendimi Madam Kalantan'ın 
ço'k ga:rrılr ve pe'k yalnız hissetti
gi güm Ermeni kadınmm evine 
davet ekliyordu. 

Ma~trı Ter - Gregoriall'z'ın o
tomobili mutad üzere otelin ka. 
pxsrnda .kendisini bekliyordu. O
tomobilini Ri-vo1i caddesindeki çi. 
çekçilerin birinin önünde durdur
du, smokininin yakasını bir gar. 
denia ile 6ÜS1edi. Tekrar otomo
bile bindi, hiç bir atet tarafından 
zaptolunmasına imlcin olnuyan, 
fakat insanlar üzerinde çok sihir
kar tesirler yapan k<>kulaı: i~in. 
de Şanzelize caddesinkieki ajaç .. 
lar a:;,:-.:;mda kayarak ilerileyen 
arabasr içinde Madam Kalanta
nın köşküne doğru uçuyordu. 

Ara sıra şuradan buradan ge-
len aşıklara rastlayontu. Bu çift. 
er nereden geliyorlardı? Kimbi. 

1 r belki bir kahveden. belki bir 
·ny salonundan veya büyük sara-
ın sanat galerilerinden veyahut 

·ivardaki kırlarından birinde yap
•ıkları mesut gezmeden dönüyor .. 
larldı. Hepsinin yüzünde, hepsi.. 
nin hareketlerinde tarifi imkan
sız olan lbir saadetin. içten gelen 
bir sevincin izleri görülüyordu. 
·Aşık çiftler, seviıen çiftler? 
Aşıklar ... 
Aşıklar .• Dünyadaki kelimele

rin en gtzeli .• 
AJıklar ... 
Otomobil binlerce otomobilin 

nemli asfalt üzerinde çizmiı o1-
du1dan izlera başka bir iz ilave 
ederek oturuyordu. İleride zafer 
abidesi gecenin karanlığı iç.inlde 
ışıl ışıl yanıyordu. Şerareli lam. 
balar mavi ziyalar saçıyorlardı. 

Otomobil bahçenin parmaklık
lartnr aştı. yağmurdan ıslak yap
raklar karesör ilzerinde şeffaf 
damlalar bırakarak otomobili ole. 
şadılar. 

Bir hizmetçi mösyönün gelnıi§ 
o1dufunu haber vermek üzere 
Madam Ka1antanı bulmağa gitti. 

• • • 
Bir adamın hizmetçiler için 

Mösyö Arnol:li olmaktan kurtu.. 

lup, yalnızı . • m<Ssyö" olması. 
patron hanımın yegane veyahut 
başlıca aşığı olduğunu ifade eder. 

Kısa bir intizardan sonra gü
zel Ermeni kadını görünmüştü. 
Daha elini misafirine uzatmadan 
hizmetçi.ine : 

- Siz artık gidebilirsiniz Caky, 
dedi. 

Caky yerlere kadar eğildikten 
sonra çekildi, gitti. 

Hizmetsinin ayak gürültüleri 
kapının arka tarafında kaybol
duktan sonra Kalantan derhal a
şığının kolları arasma atıldı, sa. 
rıldr, sokuldu, bir kclil'l",.= bile 
söylemeden erkek kadını kalçala
rın~an, belinden, omuzlanndan 
doğru vücuduna çekti ve uzun u
zun göğsü üzerinde sıktı. Ka
Jantan üzerinde eski Yurran ka. 
dml'arrnrn giydikleri şekilde yal
nızca omuzlarından tutturulan 
geniş bir harmani vardı. ko11arı, 
bacakbrı tamamen çıplaktı, a
yaklarmdı hafif bir sandal vardı. 
Omuzları üzerine dökülmüş olan 
saçları, çok ştk bir şekilde küçük 
bir korqe]a ile toplanmıştı. Elbi
sesinin alt tarafında büyük yal. 
drz işlemeler göze çarpıyordu. 

Şimdiye kadar aşkın her türlü 
cilvesi, her türlü düşkünlUğü ile 
zehirlernni§ olan Kalantan bugün 
hakiki bi't aşk yaşamak istemiş 
ve bunun için ide eski YunanlıJar 
gibi giyinmeği. kendisini sar bir 
dekor içinde bulundarmağı lü
zumlu görmü~tü. 

Bu Yunan elbisesini kendisine 
otuz seneden bert Pariste yaşadığı 
halde hata Amerikan şivesini dü
ze1tememiş otan tiiccar şair Ray
mon Dükan bizzat kemıi§ idi. 

Raymon Dükaıı, Kartie Laten. 
de garip usulleri ve garip hizmet
leri otan bir manastır kurmuştu. 
Ketıldisi ve aıkadaş1an saçlarınt 
kesmezler ve harmani giyerlerdi. 
Yolda bunlara rastlayan kimse
l~r biribirlerinin kulağına eğilir, 
~a~t parmaklarım ileriye u:ıa. 
tarak: ".tşte tabiat adamı• derler. 
di. 

Raynıort 'fiiik"ar\"it~ ~t'tnttlii\r: 
ideal aramak iç1'n- y,apıltnası ta
zım olan uzun seyahat için ancak 
bu üniforma lazımdır.. derlerdi. 
Karanlık ve gizli merasimlerini 
hatktan saklamaktan asla çekin
meyen manastır sakinlerinin ha. 
yatı Jakob caddesine nazır pen. 
cerelertlen görülür, halılar üzeri
ne serilip, bel1erine kadar uzayan 
saçlarını çıplak vücutları üzerine 
seren ıenç ve sıhhatli kızlar sey-
rolunurdu. • 

Bunlara çıplak andromatlar 
demek daha doğru olui'du. Mih. 
rabı, hatta haçı bile olmayan bu 
manastırda Madam Ter • Grego
rianz, Pariıte Sulh caddesine sı· 
ralanmış olan en meşhur terzile
rin kendisine hazırlayamadıkları 
elbiseyi bulmuştu. 

Senelerce süren birçok tahrip 
edici maddeler ile birleşik aşk 
heyecanlan daha doğrusu heze
yanlanndan sonra açık alınh, de. 
niz renci gözlü İtalyanın, kolla
rı arasında tadılacak olan hakiki, 
saf aıka uygun, geni,. yumuşak 
ve müsait bir elbise istemiş. bu. 
mı ancak: Raymon Dükanın ma
nastırında bulmÜştu. (Daha uar> 
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Yüzbaşı Mataayo ! 

- Hey, Macyol .• 
- Yiizbaşrm ... .., 
- Ha~ mısınız? 
- Evt t yüzbaşım! ... 
- Atım? .. 
- Burada ... 
- Kılavuz? .. 
- O da hazır .•. 
- Pek güzel, siz gidin, ben 

yeti§irim !... 
- Başüstüne yüzbaşım ... 
Mi.illizim Macyo kolunu kal

dırdı, yürüyüş kumandasını ver
di ve atını mahmuzladı. Habeş 
tdağlarının sarp yollarına alışkın 
olan bu sert tırnaklı çevik hay
van, ileri aynldı. Diğer atlılar da 
onun ardında yola çıktılar. 

Bu, Eritre'de, Habeş hududu
na birkaç saat uzak olan B~rakit 
kalesindeki İtalyan bölüğünün 
bir kısmı idi. 

Mülazim Macyo"nun yanında 
sırım gibi ince vücutlu. otuz beş 
yaşlarında bir Habeşli bulunu. 
yordu; sırtında beyaz bir bornus 
vardı; sol kuıı..ıda bir kalkan ve 
sağ elinde bir nuzrak taşıyordu; 
zift kadar kara olan atının gem
lerini sımsıkı tutuyor, küçi.ik ve 
parlak gözleriyle, önlerind~ uza_ 
nan yalçın dağları ve sarp yolla
n süzüyord!.1. 
Bunların ardında iıe çav •ş 

Saliyanti ile onbaşı Koranzo bu
lunuyordu. 

Saliyanti orduda cesaret ve 
nişancıhfiyle tanınmıştı. 

En arkadan, sekizi İtalyan ve 
sekizi de Eritreli olmak iiıere on 
altı süvari geliycıi:iu. 

Onha§ı Koranzo atının üstün_ 
de sarsılırken Saliyant!ye doğru 
bapnı uzattı: 

- Yüzbıapnın bu i~i nasıl o· 
lup da yaptığına !Cl!ıyorum. 

Dedi. . 
Saliyanti gülümsedi: 
- Sen Somali' .3~n yeni geldi. 

ğin için bilmiyorsun. Yüzbaıı 
Matanyo saht1 tn gözüpek deli
kanlıdır; bundan ba9ka yedi yd
danbeti burada bulunuyor, her 
yeri tanır, HaiılefleTle iyi anlqır; 
onlarrn çapraşık-'1ilini bile hemen 
hemen öğrenmİ! gibidir. Hele 
Ras Yatsu ile arasr pek iyidir; 
sık sık biribirltnne hediyeler 
gönderirler ... 

- Biz Somali'de bunların, de. 
ğil ziyafetlerine gitmek, yüzleri
ni görmek istemezdik. 

- Mabeşistanın Ogaden ta. 
raflan Adigrat'dan ve diğer §i· 
mal taraflarından daha yabani
dir. Hem, elimiz boş •değil ya .•. 
Silahlarımız var ... 

- Topu topu on dokuz kiti
yiz; bunların da sekizi EritreJi ... 

- Yüzbaşı Matanyo'ya hiç 
olmazsa altmış kiti ile ıitmemi. 
zi miilbim Macyo söyledi. Buna 
yüzbaşı ne cevap verdi, biliyor 
musun? 

- Ne dedi? 
- Korkuyorsanız hepiniz bu

rada kalın, ben yalnız gii:lerim, 
dedi. 

- Hem de gider... Yüzbaşı 
Matanyo bir zabit olduğu kadar, 
dinl,,'llathk da bilir: Yirmi bir 
yıl ı.1ce Adovada silahla alama-

dı&.ımlzı §imdi mavi boncı.Yla al. 
manın mümlkün olduğuna inan· 
mı§tu; bu pnmipi JaWıfımet ka. 
bul etmelden evvel tatbik ediyor· 
du. 

- ingilizleı'İn yaptıiı ıibi ... 
- Evet... Bundan başka, bir 

şey daha var ... 
- Nedir? 
- Söz aramızda ... Ras Yatsu 

ile kardeşi Getasu bidbirleriyle 
uyuşamıyorlarmış. Yatsu kafasi
le yaşar ve Avrupalılar gibi ol
mak, Habeşi de Avrupa gibi yap· 
mak ister; bizimle hoş geçinir ... 
Getasu tam bir Habqli imit: bi
zi denize dökmek istermiı !... 
Genç, dinç. gözüpek bir adam
mıı; bakıJJarı. !i"'!elr: gibi imiş 
ve senin mavzerle vuramadrğını 
o, tnJzralı:la vururmus !... 

- Allah belalarrf;ı versin! ... 
Ogadende ne kwdar zavallı arka
daşım bu uğurauz mızraklarla 
can verdiler. Sesi olmıyan bir si. 
lah ... Nereden ~eldiii belli olmı
yor. Anlamak için bakımrken L 
kinci veya üçüncüsü kaburgaları 
deliyor! 

- Ceneni kes. Gittiğimiz yer
de de böyle söylenirsen hapı yut
tuğun gündür. Bizim ba,ımıza 
dert acanın. Habeşlerin arasın. 
da güzel İtalyanca öğrenenler 
vardır: diline dümen tak r .•. 

ikisi de sustular. 
Atlılar kıvrıla kıvrıla yüluclm 

giizel bir yoldan Habeş hududu
na doğru gidiyorlardı. 

Bu sırada atlıların biraz önce 
ayrrldıklarr evin salonunda Yüz
başr Matanyo güul ve genç bir 
kadını kollarının arasında sıkı
yor, ı:iudaklanndan öpüyor: son
ra: 

- Artık bırak beni ... Gec kala
cağım ... Hayidi. Mariya'cıiım ... 

Diye adeta yalvarıyordu. 
1şbaş.mda sert ve yılmaz olan 

bu genç adam lcarısxna karşı bal
mumu gibiydL Bunda da hakkı 
yok değildi; çünkü Mariyayı çıl. 
gmca seviyordu ve evleneli ancak 
üç ay olmuftu. 

Matanyo o tarihten tam )'irmi 
dok\U j'ı1 ~e 'dl&lid.ya'"nm Ka
tanzaro ~chtindc kioğmu§tU; ba
bası çiftçi olduiu halde o aaker 
olmak istemi§, dileğine ermifti ... 
Yedi yıl önce mülizim olarak E. 
ritreye gelmif, az zamanda yüz. 
başıhğa kadar yükselmitti. Aı
maradaki fırka kumandanı Mira
lay Gabriyo'nun kızı ile sevitmiş. 
bu yuvayı kurmU§tU. 

Orta boylu, esmer, kara iÖz.. 
lü, dinç bir adamdı. 

Karısmı deli &ibi seviyordu. 
Mariya iıe henüz on '1okuzun

daydı. O da babaaiyle birlikte 
yı11ardanberi Eritrede bulunmuş, 
buranın havasına, suyuna ve ya· 
filyt!ına abşmıftı; hele biniciliği 
pek meşhurdu: manevralarda, 
avlar,ia her zaman babasının ya- · 
nında atlı olarak bulunur; korku. 
lu gezintiler ve yolculuklar~an 
vahşi bir haz duyardı. Nişan-cılı. 
ğı da hatırı sayılacak kadar ya
manl:lr. Miralay Gabriyo bunun 
içindir ki, genç evlileri Asmara
dan uğurlarken damadrna şöyle 
demişti: 

- Mariya senin için yetiştiril. 
miş bir kadındır. Her an korku
lu olan hudut boyunda o sana bir 
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- Söyle, ne olur biraz fdaha 

söyle, sev beni.. Ne diyorsun? .. 
Ben güzel miyim? Güzelim de
mek .. Sen öyle söyledin .• Ne ka. 
dar betbaht idim .. Sana itimadım 
var benim .. 

Ve birdenbire iÖzlerinde şey. 
tani bir ışık parıldadı: 

- Bundan sônra sana ben yi
yecek getireceğim .. 

. Dedi, çevik bir hareketle ye. 
rınden fırlıW:lı. Lö Mestriyenin 
bir kelime bile söylemesin~ mey. 
dan vermeden, çıktı, gitti. 

Tahta pancur üzerinde açılmış 
olan lciiçük pencercfden Lö Mest. 
riye uzaklaşan genç kıza bakıyor
du .. 

Derisini kapayan yegane örtü 
olan mantoyu vücuduna sıkıça 
sarıyor, muntazam hatları mey
dana çıkıyor ve bir diken yığını
nı aıması icap ettiği zaman yu
karıya kalkan etekleri altında be
yaz bacakları çıplak görülüyor
du. 

Lö Mestriyenin hapsedilmiş ol
duğu siyah tahta. çoban kulübe. 
si hali bir vadinin vamacına sı
kıımış idi, j!'Örünürde ba§ka bir 
ev yoktu .. Yalnızca dar bir or. 
man ve çiçek1er1e siıılü yeşillik
ler manzaraya çeşni veriyordu. 
Uzaklarda gamlı bir yesillik için. 
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de çam ormanlan göze çarpıyor
du •.. 

Bütün gün Lö Mestriye, yal
nızca birkaç tavşan ile gökyüzün
de muntazam hatlar çizerek uçan 
bir çaylaktan başka canlı mahllık 
görmedi. 

Fakat buna rağmen muhafaza. 
sına memur olan adam daima a· 
şağıda bulunuyordu. Lö Mestriye 
onun aşağıdaki odada yürli':iüğü
nü, öksürdüğünü duyuyordu .. 
Öğleye doğru tabak. canak gü
rültüleri oldu .• Fakat Lö MestrL 
ye muhafızı görmedi. 

Genç Fransız bu adam ile mü
nasebete giri"mekten nefret du
yuyordu. Fakat ak~m olup da 
hiç kimsenin gelmediğini görün
ce Dcmetrin kı>ndisini açlığa mah 
kfım etmis ol.!uğunu anladı. 

Yirmi dört saattenberi ağzına 
bir şev kovmamıştı, bağırsa~ları. 
nın ezildii!ini hissediyordu. Bil
haua müthiş ıuaamıştı. Artık ça
resiz bir vaziyette kalarak muha- j 
frzından içecek bir şey istemeğe 

karar verdiği bir sırada. birinin 
meroivenlerden çıkmakta oldu. 
ğunu hissetti: Bu gelen Florika 
idi. 

- Daha erken gelemedim, be· 
ni affedin. dedi. Fakat nihayet ıi
ze daima benim yiyecek getir
mekliğimi Demetre kabul ettire. 
bildim. Fakat beni kimsenin gör
memesi lazım .. Omın için ancak 
bu saatlerde size gelebileceğim .. 

Lö Mestriye, mihaniki bir ha. 
reketle kolundaki saate bir göz 
attı. Diğer taraftan cakmağın 
hafif ışığı altında kadının boğa
zına kadar kapalı ince gömleğini 
gör:lü, saat gece yarısını gösteri. 
yordu. 

Florika kendini mazur göster
meğe calışıyor: 

- Biliyor musunuz .. diyordu .. 
Buraya r.elebilmem için uzun 
müddet yiirüınem icap ediyor. 

Ve J!'Özlerini yere indirerek i. 
lave ediyor: 

- Eğer sen istersen geceyi bu· 
rada, senin yanında geçiririm .. 

Eğer istemezsen o zaman aıağı. 
ya inerim. 

Lö Mestriye kendisi için zah
mete katlanan bu kadının taşlara 
çarpan. acıyan küçük ayaklarını 
okşayor .. Sertleşmiş olan derinin 
ateş gibi yanmakta olduğunu his
sediyor .. 

- Teşekkür ederim Florik:a .. 
diyor .. Tabii ki benim yanımda 
kalacaksın. Burada yalnız kalmak 
her halde hoş. eğlenceli bir şey 
değil.. Sonra sen ıdün sabahtan
beri gördüğüm ilk insansın .. Ba. 
na biraz içecek bir şey ver .. 

- Nası], aşaiıdaki adam sana 
bir sey vermedi mi? 

Genç kadın hiddetlivdi, Lö 
Mestrive onun aşağıya inip mu
hafızı ile kavva etmesin~ güçlük. 
le mani olabildi. 

- Daima a!la~t:lıı !Iİ!i\hile bek
liyor .. dedi .. Ben vf'Jı4lJim zaman 
ban:ı bile bir tek kelime söyle. 
medi. 

-
1 ' 

ı azan: KadiTcan Kallı 
yük değil, yardımcı olacaktır. 

Yeni evliler, btıraya ıeldik
leri üıç aydanberi de her aaO.h 
bir iki saat süren at gezintilerini 
yapyodanh. Hatta bur ıünler 
Yüzbaşı Matanyonun işleri o
larsa Mariyanın dudaklarından 
öpüyor: 

- Haydi Se.ıilim, sen Sali. 
yınti ile birlikte git... Bugünlük 
beni mazur gör. 

Diyordu. 
Mariya, küçüktenberi Habeıli

lerin esrarlı yaşayıştan, tuhaf a
detleri hakkında yüzlerce, bin
lerce şeyler duymuttu: ne za. 
mandanberi bunlan yakından ve 
gözüyle görmek arzusunu besli
yordu: fakat bir türlü bu arzusu
na eremivordu. 

Eritrede birçok Habeş köyleri 
ve kasabaları vardı. Fakat bunlar 
İtalvan i:faresi altında ast1 karak
terlerini kavbetmişlerdi: burada. 
ki halk, dağlık: Habeş ülkesi hal. 
kından çok farklıvdı: başka baş· 
ka zamanlarda. denizden gelen 
yabancı milletlerle kaynaşarak a· 
deta ayrı bir tip olmuşlardı; he· 
nüz birer Avrupalı olamamışlar; 
Hahesli olmaktan da çoktan u. 
.zakJa,rnış bufunuvorlardı. Mari
ya onları hic sevmivordu. 

Gene kadının stözleri hududun 
ötesinde. Adi~rat ve Aduva"ya 
hatta daha uzaklara bakıyordu. 
Hele Habeşli1erin mukaddes •e· 
hirleri olan Aksum hakkında duy. 
duklarrnı kendi havalleriyle de 
zen-cinleştirince, gönlünde bir sı
la hastasının carpıntılannr bulu
yor:lu. 

Bunun için şimdi kocasının 
boynuna dolanmış olan ko1larını 
bir türlü ayırmıy&r, hem zorlu
yor, hem de yalvarıyordu: 

- Neden beni ıötürmüyorsun 
sanki? .. Hem Ras Yatsu ile aran 
sok iyi... Kuzum haydi beni de 
aötür. Dört Ml sürünce ıüvarile 
re çok J?eçmeden vetis;riz de ~e
çeriz bile. Haydi benim sevgili, 
cessur Matanvoc:uğum !... 

- Bırak Mariya !.. Gec kalı. 
y,onım ..... $eni.ne J;ıijy,1-fı y~r~rde i. 
şln ne? .. Rlıı Yatsu 111Mden yi-
iit ve sözünü tutan bir a<Jamdır: 
fakat adamlarından biri bir ede\1-
sizlik ederse? ... Güvenilmez bun
lara... Görmek istiyorsan, onlar 
buraya geldikleri zaman görür. .. ' sun ... 

- Ya gelmezlerse? .. 
- Gelirler diyorum .. Gelirler. 
- Gelmezlerse bir daha gidi. 

sinde beni de aötürecek misin? .. 
Söz ver ... Söz verirsen bırakmm. 
çünkü sözünü tutarsın!.. Ben on
ları kendi yerlerirr:ie. evlerinde 
v.örmelr: istiyorum ... Böyle olma. 
dıktan sonra tam bir ri:lrü' ol. 
maz ki ... 

M atanyo sabırsız! ~·ııvordu: 
- Peki ... Peki... Götüreceğim. 

Bir daha gidersem seni de bera
ber götüreceğim ... 

Dedi. Genç kadın kocasınm 
bovnuna bir an için daha sıkı sa
rıldı. Onu yüzünün raatgele yer
lerinden öotü: 

- Haydi volun açık olıun, şim. 
di... Güle güle git. e:üle ~üle gtl. 
Oraı:la her şeve dikkati .. bak da 
aklında tut, döndüğün zaman ba. 
na anlatırsın. işitiyor musun? .. 

- Onu tanıyor musun? 
,.- Evet, Demetrin yanında ço· 

ban olarak çalışırdı .. Tabii bu ev. 
veldendi.. Artık · Tavereskolarm 
ıürüleri kalmadı .. Fakat ona acı
dıkları için yol vermediler .. Oh, 
bilsen. o öyle az şeyle yaşamağa 
alısılr.!ır ki... 

Florika getirmiş olduğu yiye. 
tekleri ~enç adama hazırlayordu. 
Bu bir parça piliç. kaynamıt mı
sır ve ır~·vvadan ibaretti.. Lö 
Mestriye havatıncla hu kadar ne. 
fis bir yemek vediUni hatırlamı
yordu. Ağzı dolu bir halıde yer. 
ken genç kızı da unutmadı: 

- Senin karnın tok mu Flori 
ka ? .. diye sordu. 

- Evet. ben yedim .. Bunların 
heosi senin için ... 

Diye cevao verdi .. Fakat ıenç 
Fransızın ön.üne k~uş olduğu 
bütün vemekleri yediğini görün. 
ce: 

- Fakat varın öfle için bir 
şey bırııkmadm .. dedi. 

- Aksamları hepsini yemeği 
tercih ederim. Pariıte iken kara
ciğer h~"taheımıhın dolayı dok. 
tor !"Ü.,cte ancak bir kere ''emek 
vemerııi tavsive etmisti .. Burada 
Demetr hııımı ,.,.m • .-m.,.,,.1 bir per· 
hiz hazırlamış bulunuyor. 

(Daha var) 

Merdivenden 
Yü%bap: 
-~yorum_...-~ 

yorum ... 
Diye cevap verdi. 
Aynı zamanda evin 

suna doğru bağırdı: 
- Doryo!.. • •• ~ 
Doryo da KaıaoriJ-.~ .. 

muttu ; tıknaz ve ga:sd 
delikanlı idi; yüzba~ 
lini yapıyordu. 

- Buyur yüzba§nt1 ı ... 

misti. 
Matanyo merdivenin 

da bağh olan kurt azın"" 
köpeği okşadı: 

- f ki ıün dinlenece~ 
no ! ... Allaha ısmarladıtc. 

Ona, Brüno adını bit 
dar önce hudutta vurul" 
bir askerden kaldıfı için 
tu. 

Köpek kuyruğunu ~ -d 
ve sevinç1i sesler çıkart'' 
şılık verdi. 

Yüzbaşının vücudu çe 
zemberek gibiydi: aya~ 
giye koymasiyle eğere 
bir oldu. ~ 

Jnce bilekli, geniş aaı1::ı 
tının kamına mahmus 
zacık dokundu ve açık 
dısan fırladı. 

Mariya, genit kenarlı 
şapkasını sallıyarak &O'fl 
nu se1Jm1ryan kocaırn• 
o da beyaz mendilini &&J!.!a 

Matanyo önde ve Do~r 
da oldtığu halde bir da~ 
kale kapısından lda çık 
ran <Snce arkada1larınırt 

ri volda kavbolmuılardı·" 
Bunlar. bin dokuz yuz 

yılı birinciteşrinin ortalı 
Juyordu. 

Bu sırada Avrupada bil 
vaş illabildiğine itediyor. 
nı kan, ates ve <Slüme 
~ ~ et ~ 
Clll. 

Uç ittifak cephesini bJC 
Franırzların yanınıcla cepll' 
İtalya hükllmeti, Eritre 
şu emri vermişti: 

"Her neye mal olursı. 
Habeşli1erlt: hoş geçininil 

Çünkü 1896 daki Ad\11 ~ 
nu onları yıldırmııtı; 11';1, 
kesini si':hta atamayın~ -.
ve 2üler vüzle ele geçirtıl9' 
sarlamı,lardı. Bundan ba~ 
rupada Avusturyalılara C 
karsı koyabilirken bir de 
de Habeşlerle uğraşma}" 
yorlardı. 

B•ınun içindir ki Bar•~' 
si kumandanı Yüzbaşı fff' 
A-1: .. nt valisi Ras Yatı~ 
..,.,öa.,]ar yollamıı. hatti 
fa hudut üzerinde gö 
bile ... 

Şimdi de onun ziyafetiıt• 
yordu. 

Zaten Ras Yatsu da öt 
ri ftalvanlarla sık sık ~ör 
seven. dostluk KÖSteren bir

1 dı: hatta üç yaŞJndaki al 
kael'i biraz büyüyün<:e !o 
daki İtalyan okuluna ver 
onu bir Avrupalı gibi yeti ~ 
ğini. yurdunu da gitgicf! 
paya benzetmek istediğı.,s 
fırsatta söylüyordu. 

-2-

ESRARLI ULKEDS: • ·' 

Matanyo ile seyiıi çok 
den müfrezeye yetitti; ıe~ 
ba,ı şimdi en önde ve d' 
Macyo ile ıtbatı gidiyord!S 

. ol" Yol, yavaş yavaş inıt 
du. 

Yüzbatı geriye doğru 
çevirerek elini kaldırdı ~e 
dı: 

- Tırıal.. 
Mil freze yolun tozları"' 

çok kaldırarak ilerilerııell 
mıştı. _,) 

Kayalık yamaçlarda sık 
rılıyorlardı. "" 

Uzaktan Marep nehri ı 
dü. 

Burası yemyeşil bir .adi 
Beritaraf İtalyanlarda• /. 

taraf da Habeşlerde idi. 
köprü falan yoktu. Attarıııf 
rek 'eçebileceklerdi. . 
Yüzbası Matanyo neb!'iı' 1' 

tarafına bakarak miltazıtı' 
yoya hı1ber verdi: 

- Bizi bekliyorlar... ' 
([)a'/JIS 
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22 BUUNCtTEŞRlN 1939 -lürk - lngiliz- Fransız 
paktının akisleri 

Alman büyük 
S-VAKIT 

Münhal Urfa mebus· 
luğu İçin Erzunım hattımn açıJ. 

ması münasebetiyle 

taarruz plAnı Razi Soyer 

Botun Avrupa matbuatı anlaşma hak
kınaaki tefsirlerine devam edivorlar 

lja!Oalcbi?va, 21 (A.A.) - Tasa 

(BfJ§ tarafı 1 incide) harp esnaamda Amerikan kur. 
Umum! diploma.si vaziyeti ve yelerinin İngilizler tarafından 

ya. Alman kumandanlığına has zaptı clolayısile bu hususta Lon 
olan askeri zarurcUer, Zigfrit dra ile Vaşington arasında nota 
hattı gerisindeki mevzilerde ta lar teati edildiği hatırlatılmak. 
haşşüt etmjş olup bazı cüzü tadır. 
tamları, son günlerde ateş hat. ALMANYA, FRANSIZLARLA 
larrna yaklaştırılan kıtaatı kul SULH YAPMAK İSTİYOR 

Parti namzedi 
gösterilecek 

Ankara, 21 (A.A.) - Urfa 
mebusu Ali Saip Ursavaşın ö. 
lümü dolayrsilc boşalan Urfa 
mebusluğuna nafia vekiileti de. 
miryol inşaat dairesi reisi 
mühendis Razi Soyerin C. H. 
P. j?'enel b~kanJık divanınca 
namzetliği kararlaştmlmışlır. 

Başvekille Nafıa 
Vekılı arasında 

Telgraflar teati edildi 
An~ara, !ll - Erzurum hat. 

tının ışletmeğe açılması mUna
sebctile, llaş ,·ekiJ Doktor Re· 
fUi :)aydauı ıle Nafia VekHI Ali 
Fuat Cebesoy arasında teati 
edilen telgratlar aşağıdadır: 

ı ldiriyor: 
l\'eıf 

liııde ıa gazetesi başmakale· 
Pıt I~ satırları yazıyor: 

cek heı h.:ıngi bir sürükleyebilece. 
ke mecbur deği)dir. 

Fakat nihayet pakt bir barış 
ur.suru olarak telakki de edile. 

la.nmağa Alman kumandanlı~. Berlin, :n (A.A.) - Daily 
nı z;necbur ettiği takdirde, bir Herald gazetesinin diplomatik 
yenı Alman ta.a.rnızunun bu muhabiri yazıyor: 
mmtakada vukubulacağı tah. "Eğer doğru tahmin ediyor. 

Sayın ikinci müntehiplere 
bildirir ve ilan ederim. 

Ali Fııat Cebesoy 
N afla veklli 

• J>~:~ı bugün ne•redilen Türk ti... .... il! t ~ mez. 
.'<llt -ız • ngiliz kar§ıhkb yar. Pakt İngiltere ve Fransa.nın 
.. lı t'ktı büyük siybi şilmülil Türkiyeyi harbin kenarına kadar 

r vesikadır. 

min edilebilir. sam, !fitler Fransız ordusunu 
Asfach uçurumu yamaçların. değil, İngiliz donanmasını mah 

daki son derece müsait vaziyet vetmekle harbi kazanacağına 
ten maada, Fransız mevzileri kanidir. Öyle zannediyorum ki 
Contg • Les • Bais ka.sabasmm Hitler, Fransaya karşı temaşa! 
şimali şarkisinde kAin 312 met bir jest yapmak, hiçbir mUs
r~ yüksekliğindeki araziden is. tcvlinin Alman topraklarında 
tıfade etmektedir. buluıımadrğına, Almanya taar-

C. H. P. genel başkan 
vekili başvekil 

Dr. Refik Saydam 

Sivas - Erzurum hattının 
işletmeğe açılması dolayı.siyle 
gönderdiğiniz telgrafı aldım 
Cumhuriyet rejiminin Türk' 
vatanına. yaptığı sayısız hilJk. 
!erden biri ve belki birin~lsi o· 
Jan şimendifer siyasetinin bu 
bUyUk başarışının bugün sizin 
elinizle açılmış olması hepimi. 
zi çok sevindirdi. Hakkımdaki 
hissiyatınıza çok müteşekki
rim. Bilmukabele tebri.ltlerl• 
min kabulUnU rica ederim. 

au sürükledi!derini gCSstermektedir. 
ft te ~ıa,maıann irr.ıasr aratın. Bu pakt muc:i'Jince Türkiye Al. 
llıilcı Çen devre zarfında beyneL manya ve ttalyaya karşı tng:lte
«tli,;aıiret mahsus bir surette re ve Fransarun yanında harp et. 
._tip · İngiltere ve Fransa mu. meyi taahhüt evlemiştir. Sovyet. 

-~, ... __ 
Beneş Londrada 

Paris, 21 (A.A.) - B. Beneş 
Paristen Lonıdraya ~itmiştir. 

\'e ~ernleket halin~ girdiler. ler birliğinin, Tilrldyenin Fran. 
~li~ı vaziyet itibariyle Türk • I sız; - İnı?iliz kualisvonule bQ"Je 
4ıı;; Pak. Fransız karsıhklr yar. bir ittifaktan bazı §evler kaybe. 
eıı~'1ttrt· tı tamamen hususi bir debilecefini ~yJevorJar. Bu şnp. 

Bu mmtaka Fransız toprak. ruza uğramadıkça Fransız bu. 
formda olup, hem Acıpach uçu. duduna hUcum etmlyeceğine 
nımuna heı'n Meselle'in Perl ve Fransa arzu ederse bir mil· 
ve oberfel istikametindeki mec tareke akdedileceğlne dair bir 

Hitler hayat sahası 
nazariyesjni terk 

·mi edivor ~ 
1Yet iktisap eylemektedir. hesiz doğru değildir. Sovyetle,· 

,. tıı,ir birliği, b:tuaflığınr ve hareket 
~~iti\' ız .~e Fran~ız gazeteleri serbesti sini muh;ııfaza ederek bu 
"lll>ii• · e. ı e bu paktın imzasını bloka girmemiştir. 
llıııta ı<dbır memnu.,iv:tlc kar5rla. 

rasma ve Fransız topçusunun · b ı 
dl.in yaptı~ şiddetle bombardr. nen eyanatta. bulunmak stL 
mana hedef teşkil eden Shen • yor. Hıtler, bu suretle tayya
dorf tepelerine hakim bulun. relel'i ve tahtelbahirlerl vası· 
maktadır. taslyle İngiliz donanmasına 

Bu cephenin öteki kısmı Sar kuvvetli bi,. darbe indirmek is. ( BfJ§ tarafı 1 incide) 

Dı•. Refik Sa7dam 
Sayın llaı;\'ekilimiz 

Doktor Refik Saydam 
ANKARA. 

Cumhuriyet hlikumetimlzin 
sürekli çahşmalarlyle inşası 
başarılan Sivas - Erzurum de. 
ıniryolun u resmen işletmeğe 
a~makla büyUk bir sevinç duy
maktayız. Çok eski yıllardan. 
beri demiryol hasretini çeken 
lıu aziz ,·atan parcasının Ebedi 
Şefimiz AtatUrkUn rehberliği 
ile ve Miııt Şefimiz İsmet İnö
nUnUn uğurlu eli ile kısa bir 
zamanda demiryoluna kavuş· 
ması sevgili yurddaşlarımızrn 
bUyUk Relstcumhurumuza ve 
Cumhuriyet HUkümetlerine 
karşı duydukları yüksek bağ. 
lılık ve sevgi ile şükran duygu
larını tezahür ve arzına yeni 
bir vesile olmuştur. Bu şeretll 
vazifeyi ita ederken Büyük 
Milli Şefimizin izinde yürüyen 
Cumhuriyet HUkılmetimizin 
yüksek idarelerile daha bfrcok 
başarılara mazhariyetini diler, 
derin saygrJarımı arzeylertm. 

P.Jttı r ır. Bıı "'aı:cteler, me7-ktir Bu hal, b~nşın muhafazası ba. 
~ltı t~htn~ttefiklerin vadvctlerL krmından fÜJ.•h eıiz iyHir. Bunıır.· 
~İti~ kını cdildiğir.i bildirmek. la beraber TUrkiye için de höyle 

.. r. olduğu söylenemez. Tilr:dre en 

sahilindeki inieli çıkrşh mın • ~~~ONY A ÜARDtNDE AL· 
takaya kadar, takriben sek·., 
kilometre kadar uzamaktadır:- .MAN ZAYİATI ÇOK lt,AZLA 

Bu kısımda da iyi müdafaa Londra, 21 (A.A.) - ltima. 

Hitler küçük Baltık memleket· 
lerindeki Alman azlıklannı niçin 
böylece Almanyaya getiriyor? 
Bu azlıklarm yann tamamen bol. 
ıevik idaresine geçeceğini düşü· 
nerek bundan mı çekiniyor? Bu 
bir ihtimaldir. Fakat bu tetebbüıı 
ikinci bir mana iie de tefsir olu. 
nabillr: Hitler. Lehistanda zap
tottifj topnklardaki Alman az. 
lıklarını hariçten getireceği ai
lelerle Alman çokluğu yapmak, 
böylelikle bu memleket hakkın. 
daki plinlarmı ıimdiden emrivaki 
haline getirmek istiyor. Balhk 
memleketl(r-inden getireceği Al· 
man nüfusuna mukabil Lehista. 
nın bazı mıntakelarmdaki Yahu
dileri veyahut diğer azbklan ora. 
lara A"Önderecektir. Bu ahali mü· 
badeleai neticesinde Lehiııtanın 
ırki karakteri değiteeektir. On. 
dan sonra Almanya lngiltere ve 
Franaava dönerek ''her milletken 
di kendini idare etmeidir" kaidesi 
ne iıtinaden icap edttse buralar. 
da blebisit yapılmasmı teklif ede
cektir. Bu yerlerde yarınki sulh 
konferansında lngiltere ve Fran. 

~ f:ıakt . yakrn bir zamanda politikasm~fa ı 
Üt!ti ın ım7.ası miin ~sebetiyk 1 akis bulmam;ısrna imkan oım · ,·an ' 

mevzileri mevcuttur. Ritzing ve da şayan bir membadan veri
J.m.nPtref Fransız kasab'IIarile len malümata göre Polonya 
Almar.ların Valdville ve Mon • harbinde Almanların insanca bıı1ı1 ... ~~kk~'.rrnayile . IT'Ülı.:t•rede j bir mes·• liyet deruhte ı•w:e:rı?!j tir. 

~ ltıt • UT.ere S:ırıvedekı Fran. Her halde Sovvetlcr blrliğinin 
ı...tY~a adtr· kuwanchnı 0f'neral olup bitrn şeyden dola•·ı teessür 
"ıta;ı.1: ıle yakın 5<!rk fngiliz ve tecssüfüne sebep yoktur. 
~l\Jca urn<'rct;-nr G"ner;ıJ Vavel 

dorf kasa.baları bu mmtakanın ve malzemece uğradıkları za· 
miir:hat kısmında bulunmakta. yiat, Alman resml lstatlstlkle
dır. rinde gösterilen rakamlardan 

Vaşington, 21 (A.A.) _Al. çok fazladır. 
llirı • taya ~clmi"Jcrdir. Türkiye. Ji'RANSA.JA 

r j)tltere · Zt}e 1 ter- ısırıc c .m l:!lum, Pop!!l<:iro gnze· fıı . 'ttcı•~:;lr V"' •• t' 1 d" . ' L 
11•11 h ve Fransa unfmdan ve. tesinc1E1, TUrkUn dUrilstlUğün'..ı 
tder. " emmi yeti tamamen izah ve azim karlığını sitayişle yAd 
t ~un. , · 1 ettikten sonra, pı:ılttıu Homan-

manyava görıderilen Amerikan Tanklarla motörlU vesaitin 
krüvazörü hamil bazı va.nurla. bllhassa hasua uğradığı söy· 
rrn fngfüzler tarafından dur _ lenmektedir. Bunların bUyUk 
dunılarak kurvelerin sansörden bir kısmı tamire muhtaç bir 
~cdrildiği ve tekrar Amerika_ hale gelmiştir. Aradan birkaç 
ya iade edildi2i hakkındaki ha ay geçmeden kullanılmalarına 
b-:-rler fürerine, B. Cordell Hull imkAn görülememektedir. 

~t..,,, ·1 n:ıı ben•her, İn1?iliz . yaya karşı Almaıı taal'ruzuna 
::•1er~t ./lın1.om'.'sisi rlanlarınrn set Çckece~lni '\'C A n-upa CO· 
tı-ıe::ı ılrkıye i~e anla~ma ak. nubu şo.rkisinde Stalikoyu mn_ 
~~ıı11 ,1 dıha g~n·ş b· ıhm.:nuş ol- hataza edeccır11ni ka;,·ueylc· 

bu hususta !n~iltce hükumeti' Ayni men badan verilen ma. 
nezrtinde teşe.bbü· · , bulunulma. lümata göre, Polonya tayyare
sı mtıvafık olun olmıyacağı me cileri dikkate şayan bir cesa· 
5elesüıin tetK;i< edı:mekte oldu retle vazifelerini yapmışlar. 
ğıınu beyar. etmiştir. dır. Hava muharebeleri esna· 

~~"c·ıt far~ett · .. en bazı ahval 1 mektedir. . 

1 •rıa.\tl'\ t•ır. Ingiliz ba~vekili Çem. j Madam Tabouis, Ocuvre ga· 
t~;fii ı:· avam kamarasında sö:v. I z~tesiude, Alman diplomasisi. 
. ~ h~r·'ır nutııkta mi•?.akerelerin ı nın uğradığı hezimeti ve bo· 
1"1~~1\ •il evvel l:ittiğbi ve fakat 1 ğazların Alman heveslerinden 

P. T. T. daiı '-.:,i .. d€ki vüksek sında tayyareleri işe yaramıya. 
mtmurlann verdiği malOP1ata cak hale ge!en tayyareciler, 
göre İngiliz abıuı :ı~ından kacı. nadiren paraşUtlerini kullan
rılma.sı ümidile Almanyava gön mışlar ve '>irdenbire muhacim· 
derilen Ameriİ<an ituryesi ltal. lcrin üstüne atılarak düşerken 

A. F. Oebesoy 

b Sa 1
" Türkiye hariciye nazırı kurtarılmış olmasının ltalya. 

~ ~~-co~Junun Moskovada yap. / d:ı tevlld ettiği memnuniyeti 
:..11rırtıl uzakereler sebebiyle tehir tebart.ız ettirmektedir. 
~~b h Ö!dtığunu bildirmiştir. B. Eı'e :-lou\lellc gazetesi Şöyle • ya tarikile $eYkedilmektedir. onları da beraber sürUklemeği 

Erzurum hattmm resnu 
kOşadinda bulunan 

vekillerimiz 
~e İlcerJayn demistir ki, ·Tilrki. P.!:rBr: , _ . , 
Ilı~~-~etler birliği arasında Hlıi TUrk - Fransız - tn
~·ıı,l\ :1 bir karşılıklı vardım pak. glliz katı anlaşmasının akdi tc· 
ı> ·ıı~ 1~zasr ümit rtdilmi' oldu- sirl altında buhına·1 Alman dip 
'l'Qtk 50vlemiştir. Şimdi buna lomaslsi Stokholm konferan-

A"'.Ui :8-P1~·Cıa gecen umµ.ıpi tercih etmişlerdir. 
11 ; J 1 t 1 j , j( lJ 1 ili ::c .. tarafından haklan müdafaa e- '1:'1-:- 21 ( A A) clilecelr ~""""can. .Q..n.. - • Ulı1r lditıe.I ... ...._,.._ zurum hattmm M;ılm& mer&: · . 

caktır. minden dönen vekillerimizi l.( • 
Fakat Hitlerin hariçteki Al· mil tren bugün saat 15,30 i- · 

~1tı 'l'iu-S~vye~ anl~şması şartları. smda, ~n u~al::. bir teselli dahi 
.ıı~İliz kiv('nın Turk _ Fransız • bulamıy acaktu. 
% taa Pa~tı mucibince kabul et. A~J{ARADAKl ZİYAFET 

Bulgar kabinesi henüz 
kurulamadı 

man azbklannı kendi memleketi Erzin.cana gelmiş ve istasyor 
hudutlan içerisine aetinnek yo. da kala.balık bir halkla bere... 
hındaki fikri sadece küçük Baltık ber asker ve sivil erkin ve me. 
mrntakaaına mÜ'nıhaıır değildir• murlar tarafından tezahi1ratla 

•ı )(i~u hhutierle telif edilemcme
tır, nden imkan bulunamamış. 
ti 

*tıı,~Jeınberlayn'in beyanatından 
fiı>lan?~r. ki, tngili~ • Fransız 
~;- laısı bir Türk • Sovyet an. 
~ l~i 'la bazı ümitler bağlamak. 
~. t~ . ~~liı: ve Fransız matbu· 
.;·"" ~lız • Fransız • Türk pak. 
~ bi -:'Ye.t - Alman dostluğu i. 
~İt r d~ıntıhan te§kil edeceğini 
-ıı~ e ıyorlardı. Bütün bu hal 
Sa"Yb~ ile Sovyetler birliği a~ 
~:tı h r kama saplamak için 
~' eıapJar mevcut oMuğu ·İn· 
"'· &it ~uri olarak hasıl etmiş. 
~tr r taraftan Türkiye ile Sov. 
~İlt hirliti ve difer taraftan da 
'ıtı~ ere, Fransa ve Türkiye ara. 
~le SrrıUvazf paktlar akdi sure. 
i~lttı,11 °"Yetler birliğini bilhassa 
e t11 !~Ya ve sonra da Fransa 
~ifa gı terenin Akdeniz havza. 
h~r l'l'ıuhtemel dil~anlarm:ı 
l'ıe~!e~cih edilmt~ bir kombi. 
llrtd,~1 ıt~al için bir teşebbüs ya. 

Q işıktr hale gelmektedir. 

~\! S~~ Ve emniyet poJitikasıM 
l' --~ ket devletinin ml"nfailtleri. 
~tL· 1 ota.,,. Sovvetler birlHri 

' ıq"c ·ı . ,.. . ~dt~ J e Sovyetler birlifi ara. 
;~ttu1~ •rıanevt dostulk U.ıerinde 
1
jlit. 'P'svon esaı;rna dayanan İn. 
~ "c d ran11rz darb•sini .za'!ıan•n· 

I'. S 0 2ru bir ııı•ltilde görmüş. 
t~li ~etler birlie:inin aı;rk ve 
~'"'l)etl ttr hareketi Almany~ ile 
t 'ııt•tt er birliği arasrnd:t clütı. 
~~ilbe tohumu attlm11.,mr t.-ltr:ır 
tı'r~,, etmek fateyenlerin. "ma. 

1'. Pllntarrnı akim bırakmtf.. 

bj \> erı· 
ti t ... 

1 P•lctın Akdenizde yeni 
tt!~t ~et nıUvueneıf ilidaı et
~~erneye llbum yoktur. 
lh ... Sbb..._ n en büyük devleti o. 
~~re~.Yetler birliği bu denizin 
'f'1t•tıe ne t~allılk eden her !eyi 
S lltıc • ~kıp etmesi icap eder. 
tıı ~•tle ran11z • lnrf llz paktı 
~ ~f'-tt r biriliğinin bilivasrta 
~~lı:~ c erfııe d..,kunmamaktadır. 
ta )etılrı ~en~. Protokolda Tür. 
itit~ tdit •~h.Utleri sarih ıurette 
lj .,l'l)'Je ~ı§tı~. Türkiye neticesi 
~11le lc.t •ndııiııi Sovyetler b!r.ı. 

rıtı h1Tbe sürükleycbile· 

Ankara 21 (A.A.) - Bu ak· 
şanı Fransa sefaretinde Gene. 
ral Veygand ve General Vavel 
şereflerine bir ziyafet verilmiş· 
tir. Ziyafette, Başvekil Doktor 
Refik Saydam, Genelkurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çak· 
mak, Hariciyfl ve Milll Müda
faa Vekilleri, İngiltere sefiri, 
Haric1ye erk!nı, sefaretler er· 
kı\nı ve TUrk, Fransız ve f ngf. 
liz gnnorallarrnın maiyetlerin
deki zevat hazır bulunmuşlar· 
drr. Ziyafeti parlak bir suvare 
takip etmiş ve suvara geç Tak. 
te kadar ~ok samlmt bir hava 
içinde devam eylemiştir. 

Harp vaziyeti 
Frans z tabHği 

Paris, 21 (A.A.) - 21 teş -
rinlevvel sabah tebliği: 

Gece sa.kin ~eçmiştir. Devri • 
ye faaliyeti kaydedilmiş ve top 
çu izaç ateşi teati edilmiştir. 

21 teşrinievvel akşam teblf . 
ği: 

Bugün i ıd taraf topçusunun 
az çok fatı.hYt'?tile geçmiştir. 

Aiman tebliği 
&rlin, 21 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: 
Cephenixı muhtelif kısımların 

<ia, Me~!le ile Sarrebnık ara -
mndaki h'!.dut bölgesinde top -
çu ve devriye faaliyeti olmUl
t..ır. 

Sofya, (Telefonla) - KabL Sö" ı nd" ~· ·· kral · · Ukrayna~ Tuna havzaıında ..; karşıJa.mnwtır. 
Ye ıgıne gore, ısti. Balkanlarda bulunan Alman az- Burada. kaldıkları kısa lbir 

ne buhranı hAIA devam etmek- şarelerini bitirmiştir. Yarın Iılclarmı da böylece bu··...::L AJ. · inde k · 
tecllr. limuml kanaate göre, (bugün) pazar olduğu için ye. ,..... an ıç ve illerımiz mubte • 
yeni kabineyi, Uç sene içinde ni kabine kurulamıyacak ve nurnyaya nakletmek arzusunda- lif işler ü7.erinde, parti genel 
beş kabine kurmuş olan, Dok· kral yaptığı temaslar üzerinde dır. Bu sahalardaki Alman azlık.. sekreteri de halkevi · inşaatuıı 
tor Köseivanof teşkil edecek- durup düşünecektir. lannm yekunu ise iki milyondan tetkik etmişlerdir. 
tir. ~ski kabine Azalarından Pazartesi gilntl eski başvekil fazladır. Böylece AlmanYBDJn a- Değerli misafirlerimiz ayni 
dördü yeni kabineye de işti· Köseivanofun saraya davet e. ~!9'1ihm:-delesi projeıi muazzam ~üruğur' a~a:ı:!ıarl6dır,20. de Sı. 
rAk edecektir. dilerek kabinenin teşkili yine ır 8 muhacereti teklini almıı 

Harbiye nazırı General Das. kendisine verileceği kuvvetle olacakhr. 8~ lokomotif, vagon atöl. 
kalof He Ziraat nazırı Dagri· zannedilmektedir. Mitler niçin Ukraynaclaki_ Tu. yesı yarm dokuzda vekilleri. 
yanof ve maliye nazırı Bojilof Yeni kabineye girecek me. na havzasmdaki ve nihayet Bal• mizin huzuru ile açılacaktır. 
yerlerinde kalacaklardır. Söy. buslar şunlardır: Eski tygovor kanlP-ı-dalri Alman azlıklannı ye~ Harbi.ye talebesı· 
lendiğine göre, altıncı Kösei· partisi liderlerinden fakat ye. lerinden kaldırarak Almanya~ 
vanof kabinesine mebuslardan ni rejimde kralın yakın adam. götünnek istiyor? Bu hususta Zafer abidesine 
birkaç kişi alınacaktır. !arından ve ihtiyat zabitleri ce yapılan tahminlere (fÔre Alman 

Eski kabine azaları arasın. miyeti reisi gospodin lslavey. devlet reisi bu azlıklann bulun- çelenk koydu 
da Ziraat nazırı Bagriyanef· ku Vasilef ile mebuslardan N. duldan memleketlerle Almanya Ankara. 21 (A.A.) - Harbi. 
temel yasasına muhalif değil Ogovstof ve Dim. Kuaef ile ~··~da sul~ta~. ııanra herhangi ye mektebine yeni gelen ve 
Bu hal, her ne kadar Bulgar Dim. İliyettir. - bır fupbe ve ıhtilil veıileıi olma. mektebin birinci smıfını ıe,kil 
ttemel yasasına muhalif değil Bugünkü (İslovo) gazetesi sını arzu etmiyormuş; bu azlık· eden gençler ikinci sınıf talebe. 
ise de, nazırların mebus olma. kabine buhranı dolayısile yaz • lar Almanyaya naklP.di!diği tak. leri ile birlikte b~n saat 1E 
yışı yüzünden kabinenin halka dığı ikinci bir makalede Bul_ dirde Almanya ile Tuna havza. de önlerinde mızıkaları olduğu 
karşı olan vaziyeti zayıf görti· J?aristanın harici siyasetinde ımtlaki, BalbnlArdaki memleket. halde Ulus meydanına gelmi~. 
IUyordu. Kral, bu zuyıf nokta· değişiklik yapılması icap etti_ lerin münasebetleri normal bir ler zafer abidesine merasimlı 
yı kapatmak üzere mebuslar. ğiri yazmaktadır. kamaranın 28 a~l~!ma dairesine gireceğini dü- bir ~elenk koymuşlardır. 
dan nüfuzlu vo bazı mi!U te· teşrinievvelde alelade içtima ıunuyormuı. Müteakiben ikinci sıruf t~ 
şekkUllerin riyasetinde hulu. devresine başlamak i:zere kral Eier bu ihtimal tahakkuk e.. lebeJeri namına bir .gene: yen· 
nau birkaç zatı yeni ka.b!ne:ya iradesile açılması liztmdrr. 1 derse Hitlerin ıiyasetinde yeni gelen birinci sınıf arkadaşlarr 
alacaktır. iradeyi salı günü neşretmek ve mühim bir deği,iklik batlacb- na. hoş geldiniz diyerek muva 

Knl eski rartl lider Ye eski icap f'.tti~inden kabinenin pa • rr~na hükmebnelc iClt,, edecektir: fakıyetler dilemiş ve birinci s· 
başvekil ve hariciye nazırla.riY· zartesı günü muhakkak suret. Zıra bu dditiklik Hitlerin "Ha nıf talebeleri namına da kendi 
le olan görllşmclerlne Uç gün· te teşkil edilmesi lazımdır. yat Jahaaı" nazariyeıi ile Al: lerine karşı gösterilen sa.mimi 
denberi de•am etmektedir. s . manyaya uzakta., ve yakından yetten ve iyi dileklerden dolr. 
Perşembe ve Cuma gUnleri ovyet bahrı•yelılerı• komııu olan bütün men-leketleri yı teşekkür edilmiş ve cani: 

k d. · d" b~Ia "alışarak muvaffak ola kral tarafından kabul odllcu en ıa•nc uıman yaptığını ve "' 
bk bu caklanna ve memleket ve mi' 

lider \"O eski bıışveki!le!·ch-ı~ n d k" t 1 I ar nazariyevi tcrketmelcten letin kendilerinden beklem"'I· 
sonra bugl\n (diln) de !\:ral us~a .~ ı emas ardan sonra ba•k~ sulh ve ıükun ".ares' kal '" 
bazı klmı:ıelerl kabu! etmbLi r. ~vv:-ı~ı gun .$~h:imize dörıen mn'"rs olduiunu anlaması d • te olduğu büyük ve kutsi hiz 
tık evvel kabul eclilen cskı. ru. ~~kı:~ı~eS \'ekılımız s1araçoğlu 

1 

mektir. 
1 

e- meti ifa edeceklerine söz VE'r 
• • • •• 1 •:>U rıyı rvastopoldan stanbula mişlerdir. Harbiyeliler hep bir 

dfkal partisi lıderı ~to3 :ın l '?ctircn So\'Yet Rusy nm (M k ASIM US likte and fçmi§lerdir. 
Kosturkof'dur. Ondan ı:oım: va) kruvazörU k a d 

0J .. 0 
. ... :::.==-=------...:..:..:::...:~-=.::..==.-2::::=.~::..---

eskl lstabollst parti&! l!d~n s~&t 1.2 de Taks1:aı~e~~nı:: fü.~ füfüfiiS ffli!fil illi fınIDfi.Si! DIJfman dün de Sarrebrukun 
babamda. hududun hemen ya • 
kmmdaki iki tepe müstesna ol 
ma.k üzere, V arndt ormanlık 
bölgesinden ı;ekilmiftjr. 

Boyan lsmflof saraya çağml· gıdereK cumhuriyet abidesine a:-
mıştır. Ondan sonra da cı:;ki bir çelenk koymuştur 
tlftçl partisi Uderlcrindeıı ma. Bu merasimde bir· mülreı.e 

.Bazı yerlerde hüıf topçu fa. 
alıyett mUıt-~a olmak Uz.ere 
cephenin heyeti umumb·eeinde 
aflkiUıet vardır. 

lngilterede hava tehlikesı 
Londra, 21 (A.A.) - Şimall 

şarki sahiUEri nuntakasmda bu 
giln öğled~n sorn Na\'a teltli
keel lpreti wırilmiıırtf r. 24: ela • 
kika sonrı. <tehHkc ~!l oldu,., 
i~arcti \•crilmi~lir. 

bus Nldelko Atanasof Uu isti- Sovyet bahriyesi ve ba..'?larmdal 
şare~.e bulunmuştur. bir bando muzıka olduğu hal _ 

~ıd~lko A~~ftan ~nra c:ı: Cie bir müfreı.e de Türk bahri. 
ki ihtı~ harıcıye n!1Zırıartn • i j'f) efra.dı hazır bulunmu§bır. 
dan (M.ir) gueteai aıyast ba.t • 1 So'T~t ~eml!eri kumandanı B Da G 
muharriri Mihaytl Macarot aa ı 'l/c z:ı.bit:eri bwıdan sonra şe ._ aş iŞ Nezle rı·p Romaıı·zm!) 
raya kabul edJlmiştir. : reflerine Heybefüıda <l<'niz IİS4'. ' ' ' 7 ~. 

Macarof, ~utı~u.a.kll: ~kı ,. 5t~riP. wri:er. ~ny z!y?.fl?t~~"' g!ı.; !\evraı1·i }(' Jnkl k ve bu·· tun·· ... J d , 
N:ırodnak pe.rtısi hderlf'rmırıt>n. m·~!<>rrl;r. , • ı a~n anrJzı er. 
~.::. ·Kral; ~bu r.att!'-11 "°"~ıt.. i.h . ! . ~Mt. 17' rl ... 'b1~r~,·11r. hıı ~: v,. . 1 kr"~r. icabında gÜnde 3 kase almabil" 
~ı;~ at za.b.t!er cemıyt-tf re · ıet ~ 1 ı~tte 1st.•nlm ı rlı>nıır. kunılln<lanT ı J'.-r ~ tı ·t~ ""''l• kutulan ı!lra,·t!ı :.nq ı . .. 
kı nazır ;·c mebuı. .fs!avcyko 1 ile Sen~ !\11'9'\•11 koloo!s~ dt- 1 .~wr. 
V:ı9ilcf ile g(;rüşmü~ü!'. bazı: · buh~wnw:tur ~ ~~~ ~LbJ!r.1 :~~ 

••ıııı 
mn~·· 
~: 
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Garp cephesinde: 
._:! LWWWL a:wwwı zwwwa twwwE ~-----_. zwww;ı ._ 

\iman harp sa-
nayii mıntak ası 
Fransızların . topçu ateşi 

tehdidinde ... 
,, ransı.zoa L'illtransigcant ga. I 

.=etesine Andre I .. abartlıe yazı. 
yor. 

Siyasi bakımdan Avrupa har 
bi her gün yeni bir saftıa ar. 
zederken askeri bakımdan bü. 
tün gözler Baltık sahil1erine 
ve bilhassa garp cephesinde 
Alman • l<'ransız hududuna cev. 
rilmiş bulunuyor. " 

Garp cephesinde müttefiki. 
miz :tıigiliz - Fransız kuvYetle. 
rinin kullandıkları strateji her 
gün yeni bir mu,·affakıyet cL 
de edilmesini mümkün kılıvor .. 
Alman propag-anda teşkilfıtr 
bu muvaffakıvctleri yalanla
ma~ suretil.e efkarrumumiye· ü. 
zerınde tesır yapmağa çalı§I
yorlarsa da bunda muvaffak o_ 
lamıyorlar. 

Fransız • ln~iliz kıtalarının 
elde etmis oldukları muva.ffakr
y~tlni takdir .edebilmek için 
hır Avrupa harıtası ile hareka. 
tJ gösterir bir askeri haritayı 
birlikte tetkik etmek kafidir. 

Bu ~kilde hem propaganda _ 
Iarın ehemmiyeti ( !) hem de 
ittifak devletleri yüksek erka . 
nı harbiyesinin görüşleri anla. 
şılmış olur. 

llitlcr Sürpriz Fırsatını 
Kaybetmiştir 

Bugünkü vaziyetten sonra 
sürpriz fırsatının İngiliz _ Fran 
sız kuvvetlerine karşı rol oy. 
namasına artık imkan kalma _ 
mıııtır. Polonya harekatı, AL 
man erkanr harbiyesinin kul. 
lanmakta olrluıfo metodu bütiin 
açıklığilc mey·dana koymuştur. 
Fransız yüksek erkanı harbive
si bu hareketlerden çok fay. 
d~!ı malumatlar elde etmiş ve 
.'·!-lksek .strateji zihniyetlerine 
•lav.e edılen bu tecrübeler sa
··csınde Fransız hududuna kar. 
ı ~~r hangi manevra ihtimal. 
·rmı tamamen bertaraf ede
"'1.i tedbirler alınmıştır. 
.l~nya Ü::crine Çöken Tehdit 
1~ı aya yakın bir zamandan. 

·~rı devam eden askeri hare. 
;c~~ sırasında Majino hattı ile. 
rısındc elde edilmiş mmtaka. 
larda inşa edilen tesisat bu 
mıntakalarm da başka birçok 

·hareketlere yarıyacak ikinci 
bir istihkam olmasını mümkün 
kılmıştır. 
J?üşmanm hareketleri netL 

cesınde doğması ihtimali mev. 
cut bazı sürprizlere karşı kıta. 
larımızı koruyan bu ileri haL 
la~ n~'ni ~manda Almanyanrn 
muthL5 hır şekilde ağırlığına 
hissettiği bir tehlike menbaı. 
dırlar. 

Artık Alman harp sanayiinin 
en mühim hayati merkezleri 

' Fransız ordularının harekat 
sahası dahilindedir. 

1 İşte bu~n burada tetkik e. 
dc<"n~imiz cihet budur. 

.~r.ansız tebliğleri Sarda f'n 
muhım sanayi mıntakalarının 

' Fransız krtalarının harekat sa. 
h.ası dahilinde oldui{unu bildL 
~ıyor. B•J?dan ma~da VesUalya 
'~ Renanı san ayı merkezleri. 
nın hemen hudut önünde bu. 
1W1duğurru öğreniyoruz. 

Nas!! ki .Alman sanayi mer
kezlerı daıma uzun menzilli 

1 
Fransız toplarının tehdidi al. 
tında bulunuyor.:ı.a, hemen cep. 
he g-erisinde bulunan fabrika_ 
lar ve harn sanayii mal7.cme 
mcrkcz'cri ele ta~·yare hücum. 
lar1nın k:ı ti tesiri altındadır. 

Si>vle ki. bir tn v'·arcnin ta
şıdrtı r"I"" ı...1. a "ırlıiiı. o tayva. 
re:ıın h-:J .... fir" ulııc:1"1a 1c irin ka. 
tetn:" ~;c mecbur olduğu mesa _ 
fe ıle maku~en miitenasintir. 

l\!ese!a modern bir bombar. 
nrnı-ın tavvaresi hin kilometre_ 
li~ bir r>ıe~afeve bin kilo a·~r. 
l•,,ında bomba tas1vabilivorsa 
b;r',,,. ~·ii7. metrPlik hedefir~ 
f'ider1<cn iki bin kilrı a~ırhıFnı_ 
d:ı. bomba tru:ıvabilir. SoJ"ra 
r1i.Yl"!r tnr'lftırn her JııırHd bir 
hava sirnhı irin henef \'akın 
0Jrl11kca, f:ıHruz mikdf!rI artar. 

nu imkanların varatmıs ol. 
dıık1 ıırı f"hC!"llmivcti tal""amC'n 
t~'cdir l"r1AhiJMck irin All"ltı"\. 
larrn könıiir maclinl,,rinin cFirL 
te iİ"İinü rrarnte ietih~al ettik. 
IP .. ini. kok kiimiiriiniin vii~·lc 
r"'·r::an •n1n rr~ rnta f"'<lc 1"'1 ildi _ 
1:i"i, d»mir ve '""lik istihcı1 J 
ın.'r~.cı.'<'rinir• \iiz0c SE'k~cninin 1 
;.:'3.nıt:ı buhııvlı:ğun:. i:-ar ~t C- j 
Jelinı. • 

Hu teknik malumat ancak j 
ııt-k ktl~Uk nt~hctI"r dahilinde 

tahavvül ed<.'bilir. Garptaki sa . 
nayi mıntaknsı harbin idaresı 
için Alman ordusuna muhak
kak lfmmdır. 

Hariçten yamlacak hiç bir it 
halat, ikinci derecede bulunan 
başka mıntaknlarrn in!dşafı i. 
le istihsaıa tın aı ttırılmnsına 
çalışılmasr, H.enani mıntakası J 
istihsalini karşılayamaz.. AL 
man stratejisinin değişmez 
prensibi çok hassas olan bu 
mıntnkayı daima dii~man ate_ 
şinden uzak tutmak olmalıdır. 

Hava hücumları tehlikesi de 
bu mıntakalarda iki şekild~ rol 
oynayabilir. Bunlardan biri 
fabrikalıırın tnhrip edilmesi. 
dir. Diğerine rrelince: hava teh 
likesinin, sık sık yapılan taar. 
ruzlar ile hemen hemen daima 
bir ı;ekilde olması büyük mik. 
yasta yapılan bu istihsaıat ü. 
zerinde çok miihim bir tesir 
yapar ve istihsali çok büyük 
bir nisbette düşürür. Sulh za_ 
manmdaki normal istihsale gö. 
re harp halinde istihsal mınta_ 
kasının cepheve olan uzaklığı . 
ile istihsal mikdarı arasında 
muayyen bir nisbet dahilinde 
tenakus varclır. 

Bunun için de umumi harbi 
gözönünde tutarak küçük bir 
misal verelim: Almanyanın 
1916 ile 1917 de hududa yakın 
olan mıntaknlarda dökme istih. 
sali şu nisbetler dahilinde düş. 
müştü: 

İlhak edilmiş olan ve hudut. 
yirmi kırk kilometre kadar me
safede bulunan Loren mınta. 
kasında yüzde kırk sekiz, hu
duda 70 - 90 kilometre mesa. 
fcde bulunan Sar mıntakasm. 
da yüzde otuz dört, hududa 
250 - 350 kilometre mesafede 
bulunan Ruhrda ise yüzde yir_ 
mi üç .. 

Harbin son safhalarında Lo. 
ren fabrikaları gibi düşman 
topçu ateşi altında kalan sa
nayi mm.takalarının faaliyeL 
l~rini fevkalade azaltmağa, hat 
ta tamamen durdurmağa mec . 
bur kalmı§la'.rdı. 

Umumi harpte Fransa ilk 
hamlede ağır harp sanayiinin 
üçte ikisini kaybettikten son
ra mecburiyetlere boyun eğe. 
rek Valansiyen ve Nansy mın
takalarındaki sanavi mm taka_ 
larmı muhafaza için icap eden 
tedbirleri almış ve istihsalatı 
oldukça normal bir muvazeneye 
kavuşturmuştu. Fakat ne de ol. 
sa hududa yakın ve düşman top 
çu ateşinin tesiri altında bulu
nan mmtakalarda istihsal dü. 
şüyordu. 

Daimi Alcrt 1·c istihsalin 
Azalması 

Daimi alert hali faalivette 
bulunan fabrikalar için tahrL 
batr mahalli kalan bombalar. 
dan daha müthis, daha amansız 
bir d~şmandır. l:t'ransada yapı. 
lan bır anketten elde edilmiş O

lan neticeye C"Öre umumi har. 
bin son on sekiz ayı içinde 60S 
Fransız veya Amerikan tayya. 
resi tarafından Loren yüksek 
fırınları üzerine atılmrş olan 
bombaların mecmuu 128 ton_ 
dur. 

Hedefin genişliği nisbctine 
göte, bu bombaların tesiri hiç 
birşey ifade etmez. Fakat bu 
mıntakalardn. istih5al mikdarr 
A.Jertlerin ahen~ine uygun bir 
nısbette 2'ecikmeler rrzetti hat. 
t:i bazı eiinler işçiler sığınak 
!ardan bile c;ıkamadrlar. 

Bunun neticesi olan istihsal 
azalması da \'iiksek fırınların 
faaliveti irin ' ıazım olan madc. 
nin elde edilmesinde kar~ılac:ı. 
lan miisküla ta n lhc olunuyor. 
du. Cenheye vakrn olunması, 
hatta dii~manın harckı>tte bu_ 
lıınmadıı!r mıntak:ılarda bile is. 
tih~al üzcı:incle cok biivük te. 
sir'"r vnmvordu ~ 

Ham madde , :eva mamul eş. 
ya İ'" dolu oıın ~imcmdifer ve
ya diver naklh·e vasıtaları tn t. 
min edici P<'r!lit icin-k harckı>t 
edr...,ivorlardı. · 

T"'ınıırc.rWl;:ıı Tc1.:fin "il.i 
Bi!J'l"e•11 10:1n orckl<ırmm 

HllS c1C'n cok dllı"l m;Hı1icı ha. 
Ya ~:lfıhlrırr11a l""aHk o!dıı 1:larr _ 
nı ela ka•·ı'"L"1 r:c icn•ı cıl'I' mi? 
1918 r ; ...... , ~ . .,., t·p·ı·nr<'1 "'. 

l'
0

T'İn h'r•-.... vr, ı-:·,, ı-~rnhı 
rriitii .. ,..l:ıilrlikl ... ri \'CI 1 r", hpn-'i_ 

:ıiin bornhar<1•0"'l'1 tavvar"lcri 
birkac to:ı bomi:·:ı. ta~ıvorlar. 
Sii:·at!nr! Uç :n!~1 i nrtmıı= bı:. 

.............................. ~ 
Herkesin üzerinde ittifak· 

ettiği bir hakikat 
Amatör güreşler Sabah, öğle ve ak~am her yemekten son 

Pehlivanların inkişafı 
içın çalışılacak 

Güreş federasyonu, her sene 
yeniden yeniye mesut bir inki -
şaf !!ÖSteren güreş sporumuza 
bir hız vermek ve yetişmiş !!iL 
reşı;ilerimizi de formunda bu. 
lundurmak düşiincesile bölge 
güreş faaliyetleri için hususi 
tertin ve tedbirler alınmasınr 
zaruri görmÜR ve bölge güreR 
ajanhklarına bu hususta yeni 
emirler vermiştir. 

Federasyon. heniiz güreş fr_ 
aliyet!erinin derecesi maliim oL 
mıyan diğer bazı bölgelere şa_ 

riun1en futbo · cuları 

mil umumi bir program tanzL 
mini de faydalı telakki ederek 
mühim esaslar tesbit etmi:, böl. 
ge aianlıklarma direktifler ver. 
miştir. 

Bölge ajanları bu direktifler 
ve federasyon <:alışma progra 
mını göz önünde tutup, bölge 
lerı için hususi birer prograrr 
hazırhyacaklar ve merkeze gör. 
riereceklerdir. 

Kullanmak 
şartile 

Radyolin 
Jişlerinizi tertemiz, 

>em beyaz ve sapa 
ağlam yapar. Ona yir-

.ninci asır kimy' -- "1 1 harikalarınde.n biridir 
denebilir. 
,. okusu :. ~zel, lezzeti 
hoş mikroplara karşı 
tesiri yüzde yü::-,~"r. 

Cumhuriyet bayramın
da Ankarada da iki 

maç yapacaklar 

Bu yıl, böle-elerck yetişmiş 
güreşçileri çalıştırmak \'e 
man üzerinde bıılıınrlurmak, ye. 
ni yetişecek e-ençlere inkic:ııtf 
etmek imkanlarını Yerecek te~
vik müsabakaları yaptırmak, 
tekniği yüksek böl..,.elerde te. 
maslar vanmak suretile tanı"ir' 
olun~cak fııalivetten ivi netirof" 
ler alınacağı kuvvetle umul. 
maktadır. 

Sahnh , il~Je ,.e nk~nm her yemekten "onrn ~iincle :? def' 

Futbol federasyonunun cum. 

hurivct bayramı g-ünler inde An- G I l k ıu·· bu·· 
RADYOLIN 

karada iki maç ya~mak. üzere' a a asar ay 
Balkan memleketlerıne bır muh 
telit takrm gönderilmesi husu. Yeni idare heyeti 
sunda müracaatta bulunduğunu I ld 
haber vermiştik. :<:uru u 

Öğrendi~imize göre, bu mü. Galatasaray spor klübüntin 

Kullananlar dişler inı en ucuz 
şeraitle siqorta ettirmiş sa~ dnla 

racaata ilk defa olarak Ro- fevkalade konmesi dün klüp 
manvalılar cevap vermi13ler ve lokalinde vapılmıstır. l -------liiZ _____ 3iij'liiWZW-l8iliiılilla• ..---.---~ 

---------nisan ayı içinde ziyareti iade Ali ı=:aminin reisli 'Tinde top . 
şartile gelebileceklerini bildir . lanıın kon~e. fevkalade saıııi -
mişlerdir. mi gecmi~. senelik ranorlar 

Seyahat masrafları için ya. münaka~alarla kabul e<lildiktcn 
pılan teklifler üzerinde muha_ sonra, yeni idare heveti şöyle . 

İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 
İstanbul Umumi meclisi azasına 

bt:ınbul l'ıııııınt :ııecJi,i iiı;üncü iıılilı:ıp <lcvrcsiııiıı ikinci ~ılı 1 
riııis:ıııi iı;tirn:ıınııı ilkini 1/ 11 /93!) tarihine r:ısll:ıynn Ç.ırşnmlı:ı ~ 
s:ıııt t 1 ıl e nkıl eılec<'il'iııılen ;İz:ının o giiıı ııııı:ıvvcıı s:ıallc Cıııumi \[cC bere cereyan etmektedir. ce Re<>ilmistir: 

Alakalı mahfillerde Roman _ Rei~: ı::cdat 7.:iva umumi kiL 
yalı dostlarımızın milli bay- tip: Tçvfik Ali. ·,·e~eilar: Ad. 
ram günlerinde An karaya ge. nan, muhasip: Adil Yurda kul, 
lecekleri muhakkak sayılmakta teknik aza: Leblebi Mehmet. 

snlon11ıı11 le'>rifleri rica olıınıır. (Si:i:i) 

Y ~,.·la şenlikleri 
dır. - -<'>- ~ Dünkü ilavemi?,de neşretti;;; 

miz Artivin hıı.lkevinin ..,.e-; .. : 
ne ait l 1 üncii ~ahifedeki •·a·n 
nın mabadi Eekizinci sahifeı:le. 
dir. Okuvucularımızın vazı de. 
vammı oradan lakin et~elerini 
rıca ederız. 

-<>--
Beynelmilel basketbol 

madarı 
İtalya basketbol federasyonu 

beden terbiyesi genel direktör • 
lü~ünc müracaat ederek; Bul
garistan, Mısır, Macaristan. Tür 
kiye. Yu!?oslavva, Yunaniftan. 
Romanya ve Italya milletleri 
arasında tesanüde vesile olmak 
maksadile bir basketbol müsa. 
bakası tertip edildi~ini bildir_ 
mistir. 

Önümüzdeki mart ayı içinde 
yapılması düsünülen bu miisa • 
bakalar "Şark kupası.. adını 
taşıvacaktır . 

Bu münasebetle bu milletler 
arasındaki spor münaı::ebetle. 
rini düzeltmek ve sıklaştırmak 
için de bir snor kongresi akdi 
teklif f"rlilmektedir. 

Bu teklif nlakah dairece tet
kik edilmektedir. 

lunmaktadrr. 
Sonra Alman sanayıının bir 

mıntakada toplanmış olmasına 
bedel, Fransrz harp sanayii 
bütün memlekete dağılm?ş vazi 
yettedir. Kaldı ki, Fransız müs 
temlekeleri ve İngiliz Domin. 
yonları ittifak devletleri ordu
larının muvaffakıyeti için hem 
ahenk olarak çalışmaktadır. 

Binaenaleyh, bir hava harbi 
Fransadan. ziyade Almanya i_ 
cin müthiş bir akibet doğura. 
caktır. 

Netice olarak şünü diyebili
riz ki: Fransız kuvvetleri bu. 
gün, 1914 te ilk bir ay zarfın. 
da. Al.manlar tarafından işgal 
edılmış olan Fransız sanavi 
merkezlcdnden rok daha mil. 
him olan Alman sanayi mer. 
kczlcrini daimi tehdidi altında 
bulundurmaktadır. 

Daha harbin başla?U?"ıcında 
a.vantailar umumi harbin tamR
men aksine. yani Fransa lehi. 
ne dönmüş bultır.uyor. 

( L'iiıtrasigcant) 

İtalya - İsviçre maçı 
Roma, 21 (A.A.) - ltal~·an 

futbol federasvonu 12 sonteş _ 
rinde Zürihte Isvirre i1n 1tnlva 
arasrnda beynelmilel b;r maç 
vrı n '"cnğını teyit eylemekte_ 
dir. 
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Or . rtecaettın Atasagun 
!IJIJutıı.ırı ıs •• llJ a ıuulJr, ;ıl..~.ııı•. 

tarı 17 deıı o;onra L~ll'll l'll)}aıt 

\p. Vaıre 4!: !'\o 17 de ııast:ılnrıııı 
:ı:ı!l:ı:ı ı 

iti...- .. -----.-.-

ırn lıu I c• lt•ı 
f I "'"'''" 12.30: J>roı;nıııı, \'C nıcıııld,ı.:l s:ı · 

;ti :lllll'I. l'.!.:Jj: .\jan:; \C :ıt\'ll'Ol'Olo

ji lı:ılıerleri. l '.!.:ıo: TOH K :ıı l'Z it~ 1 lslıııılıııl ı\sliyc lliriııci 1'icıırcl 

Yurd Paııur.ıııı:ısı. Okuyanlar: Kıı- Malıkc111esi111/cıı: 
ıııc ses heyeti. Ç:ılaıılar: F::lıirc vı• lzıııirdc Udun ıı:ız:ırınıla 30 ııu. 
Hcfik Fers:ın, S. .\tnnınıı, Hu~l'll ıııanııla Bezzaz Şunılı Ştikrü ve lıi
K:ını. lıl:ırc eden: :ııcsut Ceııı il. r.ı<lerleri :\,ı fıı 'c :ııctıınl'l emrine 
t:l.3U/14.3ll: ::\lüzık (l\uı;lik url..cs. 
tr:ı - Şef: Xceiı> ,\5kııı). l - ı\ l :ıiıı 
ıcr: Diı~ün töreni. 2 - J. Br;ılııııs: 

:\lac:ır d:ııı~ı. No. :ı. 3 - Ka rl Koııı· 
z;ık: Viy:ııı:ıılu Cecc. 1 - ,\ rııuld 

::\lcister: Bohcııı)a H:ııısodi ı. :1 -
K:ılııı:ııııı: ~11:\Y.\'I'('H su ili: :ı -
lki küçük tn,şon. lı - ı.;yu y:ınuııı. 
c - ll:ıydi, At:ı lıiıll'lim! d - ,.<' 
~arkı sü~lıyt'liın! li - Eılmırd 

Küııııckc: D.ıns suı tiııdl•ıı rnus. 
18.00 : J>rogrnın. t 8.0:1: :'ıll'ınlcket 

saat :ı~:ırı,' Aj:ıııs n· ıııckornloji lıa
iı<'rlcri. 18.25: :ırn1.ik (H:ıdyo caz 
orkestrası). 19.0U: <,:oı-ıık smıti. 

l!l.311: Türk Miiziği: Ç:ıl:ıııl:ır: Veci

'.!GU.- ·ı lirk Iir:ı-.ı leıJıyesini ınuh

le\'İ Baııko tli lloıııa lımir şube~i
ııiıı IU.1'.!.93i tarih Ye l 19UG ııuııın

r:,Jı çl'ki z:ıyi oltlui{uıııl:ı ıı lı:ıh~ile 

iııtuliııc karar Yerilmesi llezınz 

!).ıııılı Şükrü 'c lıirudcrlcri Xnfiz \'c 
.\lch111ct firması uYuk:ıtı t:ırafııı<lan 

b.ı:ırıııh:ıl talep eılilrnış oltluğuııılan 
Jıe:ırct kanununun G38 inci ıııodrlc_ 
si ıııucilıiııcc ziy:ıı iddia olunun 
işlııı ı:ekiıı lrnl:ııı ınrnfıııdun 4r> giiıı 

içinde mahkeme~ c ibrazı ve ibr:ı1 
t'clılıııediği lakdirtlc bu müddetin 
hiluınırıd:ı iptııline k:ırar Yetilccl'i(i 
ilan olunur. (K. 1. 273> 

he, llc~al, Cc,·ılel J-\oı:ııı. l - Oku· Bey - Kilrdilihicnzkiır şarkı: (;\l:ıh 
~:ııı: :'ıluzncrcr llk:ır, ı - Xuri ile~: nıııııı şcYkıııı) 4 - ......... - Kürdi_ 
Bu,t'Jik lH'şrevi. '.! - llı·i Erl'ıııli: lihiı-uzkiır şark ı : (Gönlümü lrnşk:ı 

Dmclik besi<'. 3 - Dede - llıı,elik eıncllerlc). 3 - Okuy:ın: S:ıfiyc To
ş:ırkı: (Ziilfündrdir benim Jıalılı kay: 1 - Sııliıh:ıttin Pınar - Nih:ı· 

siy:ıhıın). 4 - lkş:ıt Erer - Tak- \"Cnl ş:ırkı: (Hiil:i yaşıyor). 2 -
siın.:; - Ş.ıkır Ağa - Şarkı: (Slin- Fa11. K:ıpnııeı - XihuYcnt şarkı: 
lıiılist.ııı). li - T:ınlıııri },hak - ((il·l ~ün•liın Çnııılıc:ıya). 3 - lh-· 
~:ırkı: ((;üııiil Yerıııez Jıjyl'f:ıy:ı) riJ,s:ııı - Suzinak ş:ırkı: (Canın kı 

7 - Selım ili - Şnı·kı: (!lir ııiir mi hll-rsc)). 20.:ıu: Ko111ışına. 211.1:, 
cC'fa lıu ) dillıerdir). S - Bchr:ıııı Tiirk ~liiziği <F:ısıl hryeli). 21.:ıo · 

Ağa - nıısclik s:ı:r. 'cıııni i. 2 - O· -'liiıik (Dans 1t1ii7.iği - l'I.) !!'.!.Oll · 
ktt~ :ın: Scrıınh:ıt Oıdl'n'es. t - :\tuh :\lcıııleket snnt nynrı, \'C Ajans h:ı
rııııt Cl'l:ilettiıı P. - 1-\nn·ığar şarkı: lıı·rkri. 22.J:i: Ajııııs Spor S<'n j,j, 
(\.:ıhı rııcyu ... i 'is:ıliıı). '.! - Snliı· 2'.!.'.!~ı: :\fıizik (Cazhnıııl - Pi.) 
haııiıı Ptıı:ır - Kiirılili ş:ırkı: C.\ş· 2.1.'.!.:i/'.!:\.:ıo: Y:ırıııki program ,.e 
kınla 3 :ın:ııı kallıiıııc). 3 - Halııııi ı k:ırı:ıııış. 

ırı·ruııı mınıu ıııuıuıuıHını~·ııı:ıınMu ııııı nı ıı 

; .,, •• ıoı:oırııca o/J 
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KoınC'di kı,ıııı :ıyni 'ıntıcrıl 

111:'\0IST.\:\ CE\'IZI 
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ll.\1.I-\ Ol'Ell~ 
nugiln nıııtıf1 

•h, Akşam (9~ 
tç YIJ.DI~ 

l'a:a11: 
Yusuf sıır11 

'Ale~~e~r s:~:a 
1 

Harbe gidiyor 
Altın Mabut 

·------·-~ Ankara caddesinde 

Kiraltk kat 

"e odalar 
-\nKara caddesının en n!U'I~ 

ıoktasında, Orhanbey hanı 
rnt ve ld::ı olarak kiralık ye~ıeı 
lllındaki ilan bürosuna '11 
I• fltll 

s \lllBI : t.'ı/M I ."ı 
Hıı.,ılılıftı nr· \ ' \l\ll \ltıllı, ı· 

l ' ır.ııııı :'\C'şrl\alı ıı1ıırf' f'.ı,.n· 

llt'fık ~hııwı sr,rnııı~ 


