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{ lla - 1 e 57 Halk- Türk - Bulgar deklarasyonu e ra 
açıl 1 tındaki ~efsirler münasebe iyle 

arı y 
a 

unda dedi ki: 

Enıinönii Tlalkcvind" Parti Başkam RC§at Mimaroğlu 
fü(tlwmı sfi11lil11<W 

l -~~ 

Bcı·oijlıt Hal/~cvindcki torcnde bulunanı.ar ... (Yazısı 2 ncide) 

Gördesteki heyelan 
Sok klarda arıklar 

lzmlr 28 (A. \ .) - Anadolu gaze 
tesinlL verdiği bir h.ıber gere, Gör
'le.stek! he)'elıln biltiln <fchşt-l!ylc ve 
l;lly:lk bir hızla artmaktadır Yağ 

murl:ırm d H•mmdan vo fasılasız yag 
rnnsmdan <:!olayı esasCIJ IDC'\ cut kay 
nrılu:.:r tesır sahasını gcııişlcterC'l, ye 
tıldcn C\l rdc, sokuklardıı bUyUk ya 

eldi 
tir. Bir kıeım mıntakalar yerD.ltJ ve 
verü.ıttı sularmm tehacUmUoden Adc
:a SÖl halın! almL:,.tır, Şehrin merkez 
ve ix.twnı t.cııkil eden mahallelerin ev 
leri. caddeleri çok korkunç bfr manz:ı. 
ıı. ıırzetmektcdir. Belediye cvvelkllcrP 
11~\'etcn blr çok evlerin tahllyc.sıni is· 
t miştlr. 

ıng ·ı ~z den ızaltıları ıngiliz tayyarelerı 
A kdenizd e 

gem ı sı 
atırdı lar 

Londrn, 23 ( \ .A.) - Anıtrallık dal. 
ı t.Sloin buy,Un öğled<'n sonra ncı,rctU. 
ğı tebliğ: 

Akrtenizdc dC>n!zaltılannuz, İtalya
nın deniz aşın ordulan ile mtinaka· 
llltma karşı harekA.tma devam etme!<· 
tcdlr. De!llzaltılarımız, ROD gtıolerde 

Alman sula-
rına mayn 
döktüler 

Bjrçok şehirler de 
bombalandı 

Berlin, gs (A.A .) - Bir hu
susi muhabir• bildiriyor: 

Yarı resmi Alman mahfille
rinde bildirildiğine göre İngiliz 
tayyareleri evvelki gece Kiel ci· 
varında uçmuşlardır. 1ngıliz t.a.y

Dcı•am1 2 ncide) 
:'::::::::=~=-

(Devamı f ncid.e) 

•• 

1 e 1 
Türkiye politikasında 
değişmiş birşey yoktur 

lil a 
sa k z ... 

Türkiye, topra ~< bütünlüğüne veya 
ıstiktalıne yapllacal< her taarruza 

sılahla mukabele edecektır 
1 

Ankara, 2S ( A .A.) - Türk -
Bulgar beyannamesi hakkında 
yarın çıkacak olan "Ulus" gaze-
tesi aşağıdaki mülakatı ne~ret. 

1 

mektedir: 
Bu ayın 17 sinde Bulgaı istan

la Türkiye arasında imza olu
nan deklarasyon etrafmdaki 
muhtelif mütalea ve tefsirleri, 
birkaç gündenberi, ajans haberi 
olarak neşı ediyoruz. Bu müta
lea ve tefsir lerden bir kısmı, "...1 
sulh, dostluk ve itimat vesikası
nın mana ve maksadına baz n 
tnm!lln n zıa-mah yettP olmını. 
tur. 

''Ulus" bu münasebetle Türk 
efkllrı ve belki tereddüde dilsen 
bütün alakadarları tenvir etme
yi faydalı bulmuş ve bunun için 
doğrudan doğruya muhterem 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ 
luna müracaat ederek kendisin
den gazetemize bir mülakat ver. 
mek ricasında bulunmuştur. 

"Ulus" muharririnin Hariciye 

MUSOLlN/ 

Tas Ajansının 
bir tekzibi 

loı.ko' a, 23, (A. . ) - Tas a
jansı bildiriyor: 

lsviçredc çıkan BaslPr Nach
richtcn gazetesi, Türkiye ile Bul· 
garlstnn arasındaki son aıılaşma
nm Sovyolle:r Birliğinin fani mU
zaheretile nktcdildiği hakkında bir 
haber neşretmiştir. 

Tas ajansı bu haberin hakikate 
uygun olmadığını beyana mezun
dur. 

\'el\ilim11,e sorduğu sual şuydu: 

Şilkrü Saraooiflu. 

- Bulgar - Türk dekHlrasyo
nu etrafındaki neşdyatı takip 
buyurdunuz. Bu nesriyat ara
sında: 'Türkiye Bulgaristanı İn
giliz politikasına do~nı götilr. 
müştür.,, den tutunuz da, ''Bul
garistan Türkiyeyi mihver poli- yetlere ve harc"Ptlere as' 1" 
tikasına scvketmiştir" e kadar, kayt kalamaz. Türkive top~a1 

biribirine aykırı fikir ve mUtale- bütünlü!füne veya istiklWn ya 
alar yürütiilmüştür. Acaba .... .ı pılacak her taaınıza silahla mu 
sırada Türk politikasını tavzih kabele edecektir. 
eden birkaç söz söylemeyi mUna- "Tür~iye. - Bulzari~ta~ anla 
sip bulmaz mıJmız? ması, hı~ bır yer~e hıc_ bı.r tna 

1uli9-l"ririmizı neznketle lm:;; _JJIZ ı-m. 1~ olmadımnı soylı_Y~n '\i 

bul eden Hariciye Vckılimiz, sulh~ez:ını korumak ~aye ını gl 1 

kendine hfı.s ifade vuzuh ve sa- den tkı komşu devletın samımı 
mımiyeti ile. şu cevabı vermiş- y~tle ~) S!kışması ve sözle.şme. ı 
tir· dır. Tilrkıye bu tarzda ve b 

· . . . . manada uzanacak her eli sıkJnı.. 
w• - • 'l'ü~kl} e polıtıkasınd~ ~e- ya daima amadedir.,, 
gış:mış bır şey yoktur. Türkıye 
ittifaklarına sadıkbr. Türkiye 
bütün devletlerle, bahusus kom
şulariylc jyi geçinmek kararın. 
dadır. Türkiye kendi emniyet sa· 
hasında yapılacak yabancı faali-

SOF ADAie· 
İngiliz te aas 

Musolini bir kadınlar 
t 

.. d. Sn ÜD D g 
nu uk soy e 1: an ayrılıyor 
A rnavutlukta döğüşen 

italyan as i<erleri 
dünyayı hayran 
bırakmışlardır 

ingıltere gal ı p 
ge.emez 

H er ne olursa olsun 
sonuna kadar Almanya 
ile beraber yürüyeceğiz 

O azısı 4 ünctide) 

B ern, 23 (A.A.) - Sof. 
yadan gelen bir telgraf 
göre bu şehirde bulunan 
lngiliz tebaası kadın1ar 
yarın Bulgar paytahtını 
ter.~edeceklerdir. 
Teİgrafta, Sofyai:l.a 

büy iik bir gerginlik hii
hüm sürdüğü ve ciıJarln 
mıinakalatın kesilnıiş ol
duğu ilave edilmelıtedir. 

l\cıuuı llulushıin bu gi.ıı.cl Mkiı;rc 
ini 5 inci sahifemizde okuynnuı; 

Lik maçları b · • _, 

Uçüncü Sultan Melımedin 
Sünnet Dü "" .. unu •• 

IYO z 1.stanbul Kros birt.wüiği koşusuna gmmler (yazu;ı 5 citi 
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Başvekilin nutku TaTihten: 

A r~-.ra. 28 ( A.A.) - Halkev
leriniıı 1<uruluşunun yıldönümü 
b 1!0-ün bütün halkevlerinde ve 
öcialarmda yapılan törenlerle 
kutlanm1ştır. 

Bu munasebctle Ankara Hal
k~vınde de yaptlan toplantıda B. 
M. :\1ecliel Reisi AbdUlhalik 
Rerda, Ba~vekıl Dr. Refik Say
dam. vekiller. Cumhuri:vct Halk 
Paı. si genel srkreteri Fikri Tu. 
zer, Parti müı:ıt:ıkil gnıp rr.i 'e
kili Ali R:ı.na Tarhan, mebıuıhır. 
genel kurmav ikinci reisi Org -
neral Asım Gündii?... veJ..3.l 0 t 1er 
erkanı ve kalal):'\lık bir }1{1.~k kUtT 
lesi bulunmuştur. 

Törene lstikl:ı.l m"rşı ile b:ıs
lanmıs ve bunu Cuml •n'I\ et 
Halk Partisi cenel başkan vekılt 
Basvekil Dr. Refık 8ayd:ı.mın sU. 
rekH alkışlarla knr<:ılo.nan açılış 
nutku takip c~l1. • · t • . 

Parti idare beyeti f 7-asrndan 
Nafi Atuf Kn-su dn. söyledıği 
bir nutuk ile belkc\'lerınin mak
eat v.- ~ve! rini i??'- <"Vı"m.'şlir. 

Bundan sonrn brı 1\r •i ~erc1f'ri 
karanlıktan ı-=ığ;ı ndlı knnt!\tı 
tem!!il evlemiı:ıler ve hıtlk tUrkU
Jeri söylemi,..ler \'t milli oyunlar 
cymunıslar ve takJlı !e ımroılnn
rtıl61aı uır. 

Jtn•.ara, M ( A.A.) - Bn \ :
kil Dr. Re ık • ydanı, lınlkcv. 
~r·nin kuruluı;1unun d~kuzuncu 

ldönUn U rı\.i.ı.a 1.betlvle buı;in 
rt ic:\nde vaptlmrn olırn kutla

ma törflninı ve venlde~ 4 hılk~ 
vi ile 57 halk od ısım Ankart.. 
Ha1kevindc söylt>ım5 oldıığ\I il" 
f!ı;?daki nutku ile RQnlltJtlr: 

Bayın yurtdrıı:j'nrım, 
Bugün, ilk l4 hnlkevfni kur· 

du~umuz fT'lnUn 9 ı•neu yıldönli. 
ınildilr. R•nıdh kacla.r, 870 
'halkevi, l 1 haUcodası 8"mı~tık. 
Bu~iln yeniden 4 halkevi ve 57 
lla.lkoch ı acıvorum. Bu auret· 
le 883 halkn ı ve lfl8 halkO<lası 
'k\lltUr ve sosyal çah•malannda 
Türk vatand lanna kıl v.ı.luk 
edecektir. A vnı 7.arnanda Anka
ra halke li salonlal'Jnda. halkev
lerimiz üyelerinin istidatlarına 
ve hamlelerine hız veren eurle
rinden mUre! ep halkevlerl ama
tör reslnı ve fotoğraf eergisini de 
~ıyorum. Birinçisinl geqen şe
ne açtığımız bu sergi, gij~I rıa· 
natıarı çalışmalannın başında 
tutan b-ılkevlerinin resim ve fo· 
to~raf .sahasındaki b~arılarm1 
göateren. aynı zamanda gene ve 
kabillvE'tli b 1 f'v1ilf~r icln mnd
dt, m1'nevf tıo ril J de ihtiva ed n 
l6phı v~ tth l'lir eser(!. r. 

Az!z " 1 lın•1m, 
Ythi ıı Ul" l k'\lt1tun kt ol. 
<>unıuz • g'in, Ynh ı~ bnlh"v· 

l r· ııı e. od 'armın d t :., • 
tUn 'fitrk camhuıım b::ıfJıında 
toplıyan Cumhuriyet Halk Pa.r
t:sınin d J\UltUr ve devrtm bay· 
ramıdır. 

Bu lmthı dakikada., \'alnız hal. 
kevlerimizde ve odalnmuızda 
toplal\mış olan yurtd" \arın de· 
fil, bUtUn Türk milletinin aziz 
MıUI Şefimiz etı-nfrndı ŞUUP ve 
ıma,nla birleşmiş olma.sınm go· 
jüt kabal"tan manzarasına dik
kat gözü)ie bakmanızı rica ede
rim. 

Bu birlili yaratanlmiller an. 
llltlda. balkevle_rinin ve od~lm •• 
mn da bulunduP,ıınu sfjylemekle 
ltl!' hakikat ifade ettiğime kanl 
bulunuyorum. 

Selda yıllık t('Crü~lera a,ya
nuak ve beliren yeni yeni ihti
yaçlar gözBnUne alınarak b:ızır· 
Jaııırııo ve gecen ll g nel baş. 
~anlık dtvanınca tasvip edllml!" 
yeni t~ktlat ve <''lh~ma talima!• 
ııamrlerl ile bu kurıımlar. faah~ 
yetlerini, yalnız r.ıııhdut bir . ı.
labalık alabilen kapalı yerlerden 
geniş meydanltı.rn, bUvUk toplu
luklara nakledebilmek, ray:mak 
ve dE'rinlestirmek imkfulma ka. 
'Y\l.Şmuşlardır. Nizamlı bi:r hUr
l'lyet hava11ında ç~h~~ imka
nını bulan Tiırk mılletının vaQa 
ma ~evkl, bu evle d--n ve oda· 
lardan ta ıp meyd'lrılara, tar. 
lardırn taşm mevd'lnlara, tar. 
1ahı.ra köyler ve sınırlara kadar 
sfdece'.ktır. M halli v~ milU ra· 
aıtla.r ve tUrkUle1', yeni ve gilıel 
terennUmler ve in atlarla birle-
terek TUrk ha lanm ve 1tönüllo· 
rlni ilerlemtyr. ku"Tlıışm1y11 gö. 
tı recektir. 
Arkadaşlarım, 
Bn \'IUyU birlık v~ dn 1 k ha. 

vuı ıçin e, partid n ıstt"dıl<leri 
yVdnnı görn1elfrine rağm ." 
N1'f bir takım küçUk engeller )'Ü" 
Jllııdon bocalıyan evler ve oda· 
tv olduğunu, ~alışmazlantı ~ .. 
limleriyle ıi e haber vereoeğimı. 
pıcen sene eöylemiltim. Metn· 
qni,_.. .aı,liJebtllrim kt, otuz. 
._,.. .. 1- ww <Mhlan1' _... ""'kadar franq,tir. Bun· 
ima • ~ 1tJ'lerde oı.cJ+ 

nu bılha.ssa işaret ederek ısim
lerini bana bağışlamanızı rıca e
deceğim. Ümit ederim ki, bu ça. 
lışma senesınde onlar da dlifor 
arkadaşlarının hizalarına gele· 
cek ve boş kalan yerlerini ala
caklardır. 

[ ••••••• ,. ••••••• ...,111•••··•••······ •••••• ,..,,.,. ••..•••. ,. •••••••••• ·•• •••• •·•· l eı"·ıse ~ ~ 
usanın para, ". . ,,,-~ 

içki yasağı teklifın n geçirdiği safhalar ~: a~:~ .~fi:rf!r~~.ieıı ~ 
Sırası gelm·~ken tekrar ır,are! 

etmek isterim kı, halkevinde ve-. 
ya odasında binadan ve bütı:e· 
den evvel, asıl faaliyet iimilini 
b~ vaşıta ile tıalkm vetı mesi 
da vnsına irıant1 ı ve b

0

unun he. 
yecanını du\'lnus bır ziimrenın 
isi el~ r.ıma~ı teı;;kil eder. Bu 
zümre ile Mllıassa ıd1re ~mırf 
muallimi, d':ll toru, milhendlsı 
ve ieknis,·eni ıle hnvotlarını e!;a· 
sen bu millet ve devlet hizmeti· 
ne "'akftmiş bUtün vatandaşlnrı· 
mızı kasddivoruın. Halkt'vleri
mizderı bazılarının. bUt<;e ic;inde 
tiıJa tatrr.ın edi<'İ bir intizama 
ka n1~madıl:l rır ı ~;.·rrrı"'''e Uziil. 
mekteyım Hnlk~\'·ne ve oda· 
sına yardım <>tmenln \'1.ıkarda 
ım\'d•fım b'1 cıili zUmreler için 
başta gel"n vazifelerdt n biri ol
d uı{ıınu tc)\rar hatırlııtırırn. Bu 
münaseb"tle de halk"V1f'ri ilıı o· 
dalarrna. büt~e i~leri'· ~.: hiilcü
mot <lair lcri k d .r lltiı v t<!r. 
t rH t ! . r.ıldlllll ta\ . :;ı, l.Jenm. 

, , b .. . t 1 t " şu ''ıstemek,, den ıierı ge Kanundan evvel Balıllaı.rde 17 meı aae li&lll 11apa 1 nuş 1 İı mu?. B':tün felfıkc~ıer .. r1ı~ 

Aziz a.rk.daşlarım, 
l\1ilU Şcfirnlzın v · partım"zin 

gösteı•di~i ~alda. vıhnndnn ve 
yorulmadan çalışan, m llı:te ve 
\•atana karsı ifa edilecek borcun. 
yalnız mut.ad ziinlük Vt:' .. sml 
çalışmalarla lidenmiyeceğmi fah
ri millet hfametlerinr vuksünrne
den blrçok sr.atler avrrmnk la
zım ı;eldi~ini takdir ılc bu ul:'Ur
da biitün kudret ve knbilivctini 
sarte.den hnfüevlerini huzuru. 
nuzda sevgı ve şükran duygula· 
rivlc selfuntnmayı va~ife bili
rim.'' 

- Ba~ dünit\: ı;ayıd{s. -
İsmail Suphlnin tathlk edlle

miyecPğı noktn.amda.n r('ddetU41 
madıi yj hucte.f& da tlutı'lJl Pnısrı 
(Knresı) mUdıı.fanya başladı: 

Bend nlz İsmail Suph! beyefendi 
~ibi AmPriltndıın, A vrupndan bahse 
kenıtimde salt\biyet göremiyorum. 
\ünkl o muhitleri yrıkından tanıma
makla hf'rnber,kendl muhitimin 
halk muhitinin mahsul f lntihııhı 

olduğum iı'in yalnı., kcıı U dıdr('i 
lntihabiyemden blra.z bnhS<'deblli-
nm: 

Bu maddenin tatb'ki kabil o!nı'I 
<lığmı muhtrrem refiklcrden baz1· 
tarı i1rtia edlvorlar. Bendeniz bu 
iddlavı r<>d!i(lderim. (Muhıtimlı: U
zer·nde biz bu hususta biraz ıştı
galiltta hulunduk. Bendeniz Unh 
keşride idman yurdu rıyusetinde 
bulundum. İşretin beşer "'ÜcudU ıi
zeı .. n(ie lcro. ottiği <ılim tahribatı 
dikkate nlnrnlt ırf sağlam biinyo henüz bu seviyeye gelmedik, tat. 
ye~ l!'OlCklP mil u-. f ü an 1Jınnn bik edilemez, diyorlar, 
yurdWJu Jşretin m(>n'lyle de ala - Efflndiler, garrimUnrıvvcr halkta 
knd r gördük; blnaenal11yh ınlıca· ahlAk sıı.fveti daha fuladır: ilJr& 
delaye bru;lndık. Elimizde böyle bi. tin mazarrntlann1 hflrkeş anlamı~ 
ıi serbestçe hart'ket cıttirebilt'Ce'k br, Bunun meıı'I yolundaki teoeb
men'i müf\J<lrat ](anunu oimu~ ol· btiııat da bir.de daha kolaylıkla tıtt· 
saydı blı ha.rekM.mıızdn daha sel'- bik tıdileb'Ur. Biz gayrlıpUnevw.r. 
best bir suı eUe dovnm edPr, mu- lerdrn memleketlınl!:de hinnh•be 
vnffnkıyetimiıi bt:lki artırabJUr- çotc fazla iftUfadt'I ediyonıı: Sun• 
dik; buna rıı.ğm n lı z Bahlçesridc lar muU, halflk adatt'lar<Jır: blraı 
müskiratı menettik! da lreadatta bulunuhınııı mesele 

Sopa 111' toytt ~llea lftiad 1 kola~ la§l?'; yalnız bu ı.,,adat Mp& 
Balıkel!!ricle on yedi me~·hanc ile teYlt edilmek laıun ! 

verdı. Bız şahsi te. ebbüsümüz ve Bu kanunun ciddiyetle tatbik I&. 
aınmn ı, iınanunııla bu 17 mey • yeıslnde, eminlm ki, memalik! Oa
hanenin hepsini knpatt·k. Bidnyet- mJlniyede işret her lullde en aı 
tr> cebir f5timnl et.medlk. 1şe lr- vilı:de elli nf11bet.!nde kalkar.aktır. 

Mohr·m mülakatlar ·ad, propagnnda ne başladık, Mey~ Ah cfnn~ih~r, ben mUııevverle,.... 
hanecller şlkAyete kalkıştıl r; çün dn mUfıtkiyım, millUn zimarn-i lda· 

( Ba~ torafı ı incide) kü mevhanelerl bombo kftlmı tı. 

!\eyci diY"' &<' tenliler, Gôya iuı;i. hareMtta ela bulundt.ık. au tnıa-
Sonrad~n ufak t{'fek cebrt andınr r Nı demeli? 

liıler B3lkaal1J1 da yıınlanna a1a- dııtmıızı aopa U t-Oyit tUk. Mey. (NA- Ü) ~evim Sorttlln bir t'\lm• 
~ ftur9ds yeni lılr rr.ph!'! kur· haneler tıımamile knpandı. leeıini dıhrnlUyorı Mevıu bir hay.. 
mak hittyorlannı dtt,, An'kanı. Bııde yaln111 irşad kAfi d Sildir; vanıt bahçesinden ba.hst'dlllrken 
del.li.rn!yanu huna mani olnnı • bu in!lthn arkaşmda op3 dıı. bu· "aıılan (Buraya bir romba dUvtU· 
Fal\~t lnJ:illzler Almanlann tıu ld· ıunrrBk librmdır. ğij t.akdiı de bile m~1tkCınlımı11 tab .. 
ı!lal•npı N'ıddoo{y(lrl11r \~ Ual1<An• fjım T~vfik Ef neli (Kengrrı) liyo etmek tmklnsm:tır) fbueal. 
IJM'Cta ha.rhln ıellltl mr hu t.C'Y-Q et. Hıntım Btt.fııi Bey\ hemen t.asdllt (l.l•ldµl) \IJ\ (Sakla) cılmw ll· 
nıed?'.derinl söy1Uyor1ar. etti: zmı ıeleoeltnl 9Hy1U,..-. 

IWdkat halde 1'ürldye AnlUlrn - Pcvganıber de onu emreder. F at cUmlrCJe (tAblJy ) v r 
dokJA ıonu ı n Culga;I tan ne Basri Bey (devamla) - Balı- ta.bhye de booaltrnak dem&ttr .ki 
~fü.a !'reye ,::1 ı ~iltı:ı ,~el ke3ricle münevver, gayrimDnevver; yer için lrullanılrr, hoplu )erdir. 
rnüttt'flkf ol !il ı• trı u c·~ c ı' fılim, eal il: G"ni fQ.kir, f"r te h 1 Yer iso (NJQn) dtfll, (mMlcOn) o· 
m:ılfımat , t'rm t r Bu m s Jt- hıı ,. lll n ehrkes veda e M~t.lr. Fu ıı lu;ı, Sonra (btle) olduğın\ll ı:öro 
k '.l mlir. ı.: lrrin .,~,. 11 t 1 lıld·n ediyorum /vılc d 1\• n Cbtr bomb,.) tfırltl'cıln (tı-1' bir 
t ıölt huk mı.- ııd • bi.'1::.r. QU u ır e. ı r t1 r.ı oomb3) d ye te)'it tmok lAımı 
kir «'fnıl"fir. 1 m ı:ne.1iki o anly«J m n'J mt • c;. 1 mi ldiT 

nv \J .. rlp. ,\nk , dPJ\l~r.· Yftr!!J kluı olmJ\'PC: ğ1 aratHP'lıı benclem ı lllıe gör e l'le (ıa\dn), fte (m a· 
tn ııtıır~ al yhind Almıınya' için hiç bir alaka g6nnU~·onım. • kOn) d memeli de (meılren) de· 
blr mu\afrakt)et olaruk go!ifnrU Amcrıknlıll\l' miinevv rdir, l> • mell 
mo,;i doğru olıurıaı, l\nldı kl, At. 

,mnnynnn1 Uı,lll;ıniskın ıımsmdan 
\'unanl~tnn ÜZ<'rine lıerharıııl hir 
1MnııJ ~aııtrtı t:ı.kıHrd" TUrlth•e 
h8.J'f'kr.bılz :·ala<"ıığın d ir Uulıtıı
rloıt•na trminat ela. \ <'nııl drhildlr. 

Japon lıariciye nazırının 
aulh tavassutu 

;Japon hariciye nnım 1rı~uoka 
lnı:;Jlb hariciye nazın F..de:n'e btr 
mesaj gönderert>lt bütiln dunyada 
noıın 1 · ulh ısartlnrmm tm:d 1 Jüıtı· 
mundıln hah etmMI. Bu habf'r ıJa· 
ponya tanı.fmda.n roklip edildi. Fa· 
kat b11 tekdp lslıı '.lnıt~ lılr hald
ı.at hl!!sesl lmlunduğunu ~zll:ı- ı•· 
mC'di, 

tla.pon hariciye llllıı.ırın 6Örtı Jı; 
:len J:ıpoll lil<ümdlnıkn bir ıımal 
sormuş, .Jı\JKlD hıu'!:-i~·o ımıırı bu 
"aali ,·cailc yn.ıııuıık umıımi 15ullı 
iınl<fmln.n h-ı"ıikında cJü.,üııc<•l,.ı lni 
ııildlrml'ktr fu.l'dft fo,.;un ur tını ':'. 

ıngil z denizaltıları Loncrada bulunan 1 

(B<14 ttJroJı ı iıtmd4) Avustralya 
blr ço muvl!tAAtYo~ k•PAMJ§tır. . 

Upholde.r deID.ıAıt.ıaı. lkl cıu,ııum başvekı lı 
laf ıemia1ııl bALımuıt.ır, Bı.mlıu"dan 
b!ri takrttıcn 1 b\n tonl to diğeri 
tıülribfon tıeı bbı toD!I to hacminde 
ldi. 

Tov • <Je.ııJı.alWı, lı1r ltalyan petıol 
B&rOıc geını.ıı» tıat.ırmııtır. 

Regent denl.ul.lt.ıaı. ı472 toJ»!Atolıık 

Oitta clı Ueaşloe. oldugu muhakkak 
8.(!dcdil~n bir U&\yM iOfO ı~ı 
bıit.ırnıırtır. 
Ut.moşt dcniıaltw, hu-n..yo aıt.uıa. 

soyreeı( n bir ka.llıeye hUçum tıtmlo ve 
seWı; Mn tonUALoluk btr in c gemltı." 
nı torpl'I nıtotır. Bl\Aham bu vapunm 
kıcmcı ıı 6U alarak batmakta olduğu 
g<il111n.U~tUl', Gemi, himaye gemlleri 
tımı.fırııian tcırkedilml~Ur. 

Truant denlwtını, bir dil§IU&.n kıı. 

ingiliz milleti
ne hitabede 

bulundu 
ueu mukadd~s harpte 

sizinle beraberiz,, 
I.ondnı.1 23 ( .J\.) - Halen 

JngHterede bulunan A vtWtrnlyn 
Bıı..~ve)JU Mel\Zi, tıu akşam radyo
da İngiliz milletine hitaben beyn
natta bıılunrınm ve demi Ur 1'.i: 

resini eluıc alanların bir kısmın -
dan müştekiyim. 

Hacı Tevfik Efendi (Kengnı) 
)ine tasdike şitap etti: 

....... HııJı. he.h, dedi; şımdi doğııJ 
dediniz! 

Basrl Bey (devnmln) - Yalnız 
oı>swler kı biz kanunu tatbik ede
ceğiz: bfıyle olursa bu kanun, e
min olunuz, tatbik ed!IQeektlr. 

lsmnil Suphi Beyefendi ('ğer 
men'i müskirat kanununu ve bu 
maddPyl bu şekildt> kabul edersek 
işret tevs..:U' edecktir, diyor: çUn 
kü insan me~u olan "YC d:ıha ~
yade haristir cHyc bir ka.:ıyyc var
dır. Bunu öne sürmek istiyorlar. 

Halbuki bugün iıırPti men'edin; 
imal, lııt;mal ve i tJ.hsali memnu
dur diye bu maddei knmıniycyl tat· 
bile edin, ifret sahalarım hpııyı.n 
Emin olunuz ki işret hC'r halde mli· 
bim bir nisbette tahdit edilmiş ol&
uktır. 

Yine muhterem refikim "Hıılk 

mlldafna' miJliye için icab eden sf .. 
Jih\4n bile geUrmem:"'tır: ahali· 
nm şi\Ahlan teslim etme~ı lA.ımı 
gelirdi; buyurdulnr. 

Ben, men'i müskirat meaele:ıile 
mllll mUdafq arnsmda pek eıkı 
bir irt.lbat görilrllm: Uıılkm hayat 
bir rnbıta görtlrtım: HnJlnn hıt~·ntı 
mllllyycslnl, nılıunu okşavmıi. E • 
mln olunuz kl blılmlf' b~raherdir, 
mUll mUdıı.faa meııelcsi de halle • 
dlhnlfi demAkUr. (Biz de tıeıılerl) 
lfalk ne mlincn C'ri11r ıırn;.ımı1ıt.kl 

n~umm? 
Hal\\ Ue mllrıcı •vm ler nrl\ ında 

mUthi;s uçıınımlar vardır. Halk hl -
don avnlmı tn'. Bira:; halka l tıa • 
lıı!rnlak vadlııinde tcranta ba hyn • 
hm bu maddf'vi kabul edelim. 
Jiaİk Ue aram-ı dalt3 J1fvnde yak 
la aea.k, bu açıklık azrılar.nktır. 

Halk mUtll<l yytndlr. MUtedeyyin 
olıuı halk kondlahıe gör htr ldarr 
iıltiyQr. &.n halkçıyım; çUnkU mU 
ted yylnlm. mlilede~ ylnim i oUnkll 
halkl:t)'ln1. Meydanclıı bit• kııııun.i 
ilA.ht val'ken; b\J ltanun·l llı\hh t 
/ı. l't'\ll\& ve Amerika naurl •atı fen 
~ ~-·p .. ~. b lhu' 
fa bu i ı m rn lüılndı\ men ı mu 
k\rnt al vh\ndrı bıılunmnk 1'aUY} n 
elliz değtldır. 

B ııdentı hf'r nokta! nuard n 
t4tb!ltlnt luı.bil gördUtum. m mle.. 
kt1•in i\11 m !lfn.lltltrine p k mu· 
wfık buldıırum u madd nln mu 
nak "llll~ oldumı gibi kabulUnU 
muhtflr m hcııyflltC'n rlra ~dc-rinı. 

(J)aha var> 

A nerıkafılara 
sorulan dört sual 
N ın ·or~ 2.'\ < \.A. > - G lhır 

ent1Utli!U AtnClıik& <'fkt\n urnull'l 
yesi arasında uzak şarktakJ vad 
y tin mıılı.teırı 1 inki fı h· kk. da 
bir enkct ya.pnnstır, ET1.stfüln1111 
ııorduğu birınci sual u1ur: 

"Biri aık Alnerika d vleUerinin 
J tponyayı, llcıla.nda Hi.Qdıstanı 
il Singapur'u ıaptetmekten mo
netmcaı i~p ettiğine k ?il misıp 
nhıT 

Bu aunle ylu;de 56 ovet, yUıde 
24 hayır eevabı v nlm.lşUr. ıtQyo 
işt.irıık tdcnlerin yUıdc 20 sl hı 
aarlh bir cevap v nnlY"rE'k bu 
h4 •U ta mtitercddit l)ulunduklarmı 
blldirmtşlordir, 

ikinci sual şudur: 

Beyazıt Veli ıhti:Y31af\ };)' tahtı, tabiatı p~k yn:vl!~ :u ~· 
mede bırakmak iııtenııdıı.~~ 
zad Selim, hu haberi hartJ ~ 
çıl(>(]en cıl tı. Baba ı ı~~ ';..t 
le ~ôze aldı. ıı~at.at n tı u. 
lfıp oldu ve Kırıma k9 Ç t~ 

Sclımın Krnma kaG}Şl ~ıııtsP 
buldıı telaş uyan~~1'nek1İ G~ 
Ahmet Kırım hanl me ,ta ~ 
ra' a ya.zdı~ı bir mekWf ııvtill' 
d · ıue yardun etnıezst' bııJtI 
h.efe vi!Ayetıni ve oradaterifd' 
nan dokuz tane ka.le~n 
ceğini bildirdi. bll gttı,_ 

H:ırım hanı, mektU ,e 
adama: __ 1 ı·etifll~. 

- Evet. dedi, nıl'1w~1~ gel • 
şorcllı bır hanedamn .?s 8:1111' 
lcr. Maksatlnnnı benuı ele ~~· 
madım. Rwneliyc g~~ bilirtJ; 
terse biz nasıl mani f. ~e .,-&1<1 

Tevkif etuıek karde.e il: · ftll 
maz." ~ltl r. • 

Pakat Kınm hanının ~ıd!· et 
met Giray bu fikirde değ! 
basına: . etJOI.~ 

- Niçin onu tevkıf d1l ~ 
ruz. Hem bir.e bu kada~ 
,. rlhyQr.. deyince M ~ 
ray: ·n ıııa ol' 

- Oğlum. dedi, f>COl 1111 ıı S 
dm kale, memıeket iSC ~ıl~ 
tan Selıındcn de ıst.cYe ğı ~&il' 

Menekh Gıra~'. ur.n ~, 
bir hükümdardı. Bır gi1t1fl tldt 
lı t:ıhtmı Sultan Sehlll~tl· j 
deceğlni t9hmin edıY0 sJJ11'l ~ 

.Mehmct Gmıy. ba.hlV rl'şı .. 
zU uz.erme bir ~yafet ~e tft'. 
lan Selime: 1 ar.rrıl' - Sult.IJ1 s,-ıını d fı ~r 
ded' İhtımal ki ~ a 1<ın 111,ıı il 
tahtına ('~C ksın. O ı.;,-tı 
rrm hnnlı~mıı Ke.f vil ·,. 

p • '" • ..ı iskeleleri t. -rkeder m19 deıı r 
$elim hiç tereddi.it et.tO 

cc\ ahı \'rrdi: uı ~ 
- Ul\Jq\nıdaı lar Y31 'uıtaP 

drr' r. VılQ.yetlf"rt :: 11~~~ bnh"cdce<'k k~dflr kııııu ~dl 
mU uade yol<tur. Altı~~ yv-· 
n" kadar h:ıteı ~n \t>t'tl · 
v1layet ıştemeyını~ b A1 

Sulatn &>lııııin, ya~ l:J"'.' 
kümdar olacngm1 bu . ınııl' 
rt.mıştl. Haltı kıynı t.ırı 
zaedenb'r~ 

. :.r0t 
Ekrem Tur iyiletu ~ 

·~j of1' "J BeyotJ.J u ff i{}kcv r<'1 'fılt' 
mechs aza.ı:ıında.n E re: ~ıı~ 
gilrıdenbe~ Şif1lt Sc ~11 t'. 
d y tmaktad r. 

1 
~' I' 

Ollrı Bey(\blu 110.tl-e' ye. ı1 
dan b r heyet tıaFtaha~~""" ~ 
rek reişl nn<' geçnıi~ 'U11 ~ 
mışkrchr. El rem TUf 
vazıy ti düıelmekted1r· 

ingilii tclVYir~ 
(Bnr. t~f 1 ıA 

yu-eleıınin J.lmP hfl'~ ~ 
mayn döktüklo.ri ta ~ 
m kt dir. ~ ~ 
~uqrı. ~ ( ·> - ~~ 

tngU\ı tayya.r<'lorl Villl' eri''~· 
Brtı a kac:lar /Jroll! ea.tıU1uııtlll ~ 
"'gııl! altındaki sahilde ~ e 1.: 
taara nıuvaf!tJ.kiYeUc tıı.a b~ 'I 
dlr. VillıeJmaluı.fen uz~rlJJC ıı:ıııtJI' 
ta bcımbal:ır aLılınt§ ve -" ' 
yo.n,gıı:l ıuhur ctmt.otir • • .-tet""" 

GarDl Ru~ ~ b8ıt- ,,il 
BMd•n ~a nftfee çıkar: MUn "f fıleslı'<' toplan Ue hUcum etmiş ve 

de\ Jetleri doğnıılan doğru\ il trı. dU&rru;nuı iaşe gcmllcrin<k!l binn blr 
~ltf!Peye blT' !!ulh teldi fi yapma~ ı obu., ı .. abc:L ctUrın~llr, 'fruaııt, diğer 
krn<Jl ukmi ''Ui .,tırri için hl,. bır hCcum eıırı®mda bir torpille kafi-
7.ıt.af t'sert ad<ll:.'dllmckh.•n J.orlm- lenin er bUyUk geuıl8inl bal.lroıı.§lır. 
Yarlar •• Jnponytı do~"t:lıın doğru) n ' B..ı gemi, s riOO t.onllAtQ baçmlnde teli. 

"AmC'riknnm, zıı.ruret hasıl oldu· 
Harplerin en muknddesi olan hu ğu takdirde Hol:uıda liindistanı U 

harpte Ş.izinle ber:ı.bcri.ı. Can, uml, fJngapurun Jı .,ony~m g~cml'· 
azim. her neye malik isek, zafcrln si için bu memleketle harp etmesi 
,kazanılmasına ve dUnyı için ~ lazım geldi$ine inanıyor musu
cuklanmızm içinde YR!)JYı:ttaklıırı 

1 
nuz?,, 

daha Jyi ve daha adil bir de>vrln Bu suale verilen cevnpla.rın yü~ 
açılm~ına. kadar, aiıiıı igin ve si- ' de 39 u m\işbet, yUzde 46 sı men
zin yanı ~ınııda ~t.şmağa has- fl, yiizde ]5 l Jı:ararsrzdır. 

ısamızıar Jı'apıtmıştır· _. _,r 
Hotnnda ve Uelçtka~ Jl&tlt ,,,; 

tarı bombardıman edJJmJş • _.,-,,_, 
Vllheıruıhafcne yııptlaD blJ ~ ııı' ~ 
::ııışnra Alman dctıiJ Uı,Ö ;:i' 
ro l~llız tayyareler1 ta ,1. 
pılan 43 Uncu taarnJ.Zdur·1e,.,..~ 

bir t \':IS .ut tt>ldiOnln df> nvnı tc- ş:rndı tcsblt olunduğuna göre, 2-
"'rl hııaule ~etlret"eifnl dli ilntnil!-i, l\A.t\"J.TıUEanlde tı:ı.tt.ığı blldınlrll Triton 
dolambııclı Nr ''old3n bir fesel1bils d mz<" tıaı b'rl 11 l iz bin toııll toluk 
fi' tmhınmu t u r. l• ht hfülcı de olıni4' tmıre iki ltal)aıı in ll emtııru 
oı !\ işin ma.. :,,· 41 dr.ğ! m<'z. n:ı. ı.u ıriıı •t ~ Ur. 
htuı l" dııpnn h'\rirh·t' n zırmın tr- ~!!!!'!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!:!~~~~!!!:: 

redilm.ştr. 
Bu dU!iünüş, bütüıı de.ııfz: ısın 

Britanya imrıaratotluğunun mUşte.. 
rok dUoüncf'sidir. Lnndrayı ıiya
reUmin scb~pl~nndfln birltiİ, hcdP.
fl imı>a.nı.torluk gayretlerini ar:an11 
haddiııe eıkasmak olan rörlLŞmele. 
re ietirak etm lttedir. 

OUn de lngtllz tsyY•re '~~ 
yetJ fevkal!de hararetli ~ıl. 

llç\lncı.ll &Ua.l Udur: ln.,..Jterenlı: Cf!nUh ıınJıUl till ~~ 
"Amerilumm S;ngapur ılo Avııs· mllı!ıntıltl r btiyUlt blr ~ d"' ~ 

tralya ve Yeni Zelanda~1aki drniz dım,.n fiJO!!unun bareJıet!~ ~ 
üalorinl kullanmak it,;in 1ngtltere· cıu~man t:rau aıtwdıı\d lJ)lll~ 

dC'n mü5'1ade islcmesuw taraftar roetlnd,. çok ~ldd"tli .J 
nı·sınız.,., duymu~lardır. _.,, ;;,t' 

Bu trual cenp verenlerin :ruz:. lJOndra, "3 ( A ·-"·~el' 

'if'hhli ti \lo dah <-'"' rl r l tt 1 
' ıuı n~zırlaı mdmı Kont ''nlııl'nin 
\'i~h <' cid••r<'k fi'ransa ı Ukfımett 
~evllmftJ ulh mn.kııadma m:ı.tuf 

""f't•tı müu~ertler. hundan onra 
t pınwa d<'' ld rt M f'nrral l"nlı:ı 
konun :ı lftP. ulh 1:rmlnl tmlm k ı. 

.-ın :ıanha, müllkatıar •"'""'" hlr 
müna•tb~t &nlf' 1;upmaktadır, 

baı.laılı. nu mii)lt.verP.lerln l tlh • 
d3f ottiğl maksat JJh~ a zafcrlndcu 
sonra ort& şa.rl t:ıo liiU ul vt: uk~ 
ıi , a1 ı :re ti .t>tl.'fk oo r rek Ukha.haJ'.. 
da \lnıautano umumi taarruza 
ge~ııw,.ind('n ""'"' ir.aı• eden too
blrlrri nlınn'kt;ır. Bu arada bilhas· 
sa Balkan u.ıJ~ eti fln alakalı tıa
r.ı tedbirlerin bulunmaıu lh~ 
,·a...rdır. Zira lmn.TI;\'ftnın ltomanya
dnn nulgıuisfan:ı hfılfı ıısker geçir
mekte oldukları ~ olunilakl ha.her
ler, TüT'k Hnlgnr dekliI"QYctn•n•n 
ncşrc.rllıııesine rağmen dtwam f'dl. 
JOıır.. 

de 55 i evet. yüzde 29 u bayır do- nezaretinin bıı~n ~ğl .& B. M@nzff"•, kendinlrl katiyrn ,;• ti ' .• 4' 
miş ve 16 sı da mütereddit kaldı- neşretti,.,ı tRb : .,, P! .. yalnız hissetmeyiniz, demiş VE> A- t ili bB• tfı:,jJ 

Edenin Mı3lra gelişi 

l ngtlb ha.rlclyc naı.tn )~f'll )~· 
rımda Geaer.<urmay balkanı grae
n.ı DU olduju halde Mısın ıeldl. 
ve .,.,.... btJdl~hl ona ~ 
~ ~ 11- m..._verelere 

vuııtralya sefcrt heyet nin şimdi. ğmı blldımıiştir. Bu gece, ng z rdtJf' ~jf' 
k 1 l'dUnr.il ve soıı sun! de eudur: lerinc m ntmp bomb3 et' r 

~e~ r:~ f~lc;;a.ı;d ~: '!::u bir "Japonya Singapur Jlı> Holandn yarelerınden 111Urelc~!pf 
oko _u~n • ~ ş6 °1 \ıtirm· ti .Y Hindlstanmı ele geçiıdl~i takdirde bir ı;:rup d\ 11ıı:ıJUl\ tftllşti!'A' 

re soz enru Ye 11 r. Amerika memfaatler!nin tehdit nl· niz Ussılne hUcum e l)tıJ!'tlt~ 
Su avustralyalılam:ı binlerccsl, tma olaoağmı zannediyor muıru- yarrlerlmizin hep:ıf ~5ıı,t~~ 

lıalkt darbelerini Roma Ua~rlnde 1 nua!,, . Sahil muhntaza şe Utı•,,.,, 
şlmdiden hissettirınicılerdir ve ye- Bu suale yilzde 60 milsbct., yUz- sup bir tayynremlz d~ 
sine ar.mlan. aynı darbeleri Ber- de 20 :menfi, yüzde 20mütereddit1 yaptığı bir kesif ucuS 
u. ..,.._,. • Ja1ps "'•+tir. ...-. .......,.....,,., memJşt.ir. 
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ı ~·k~: ... lstanbul Halkevlerin-l01r1•da,andoç•= 

Jf fUJJIW 1941 

.;.• bırbırao Bazı h aberıer ~.!'~.ıl"I:~"~/~:: 
; ~~-~~-- de yapılan merasim BkAZI~rm~mılsekeıtnlerdae-,abiJV>r.k ::.!s:~~an~:.;:~es: 

.,, -w ~ _ · ... -"""' kimse, fikir ayrılıklarında bil' 
~ Ye DMırlık1uDa 1 p - B E · H lk d · k' ı · suç mahiyeti görmez. Fakat u-
~:ı~~~~-~ artı aşkanı mınöü a evın e hıtabede bulundu duklar~~::~:ıa:c~~:ıd~:~ nutmamalı ki, bu. tabii zaman-
..:~ a·-.u; -u.uıı !ara mahsus ibir mezhep g ... nişli-

..... .._.... .A~~,-~fakıyetJe ne- Hıılkevlerinin kurulll§unun 9 uncu dadır... HUkmU Arkök tarafından halkevlen nbı işkti~oruz. Romanyada altı ğidir. Vatan sınırlarında tc>hli. 

'
~ ~-..ru Vlşiye dön- yıldünUmU mllııasebctiyle, bugün, yur.. &:ıat Mimnroğlundan sonra kUrsı. ve bu mcynnda Beşiktaş halkevtn.ın in ·işt hapiste imiş. Lehist:anda kelerin belirdiği zamanlar ~u ~e-
'~ ~hııııı gayri nıem· dun her taratmda olduğu gibi şehri. ye Emınönfi halkevt başkanı Yavuz mcsaıaı izah edilmiştir. ise, 0 korkunç katliamlardan nişliğin de hududu daralır. Çün-
~ "-~ ~eşi!' vasrtaıan mlzde de menuıim yapılmI§lır. Abadan gelerek e\•Jerln kısa bir tarlh. Halkcvlerlnin Grafik faaliyeti de sonra da hala, şu kadar yıl kii. kü bu gibi zamanlarda hii.dise-

:-..ra.ı barlanın mu- Şehrimizdeki merasimin merkcZi çcslnl yapmış, demiştir ki: c!dden gtlzel manzara arzetmektc idJ. reğe. şu kadar sene hapse malı- !er, vakalar herkese karşı açık 
lı...:;:' &ebebı basittir: sikllıt! EminönU halkevlnde fdL Bu - Halkevi bağlıları, bUyUk TUrk Halkcvlııe mensup g-eııçler nıOIJ raks. ku. olanların adlarını okuyo· değildir. Çoğumuz. meselelerin 
·~ dahili ~c ha- sabah burada yapılan merasimde ls.. tdc:Lının {Işıkları 6lfatlyle hodbinllk.. lar ve marşlarla merasime ne§'e ver- ruz. iç yüzünü göremeyiz. Aldanır ve 

~ ....,_~bool edecek \'e tanbul vali ve belediye reisi Doktor terini l~nmek. mantık1 tAbirl ile yan miş vl' §ehir Armonisi şefi Cemil D5- "Tecrit kampları" galıba ılk aldandığımızı anhyamıyarak ten 
~~ya hiikmcde. LQt!I Kırdar, c. H. P. İstanbul idare ı~tan. ahlAkı ifadesiyle yalandan ka lcner idaresinde otuz beş kişilik şehir olarak Almanyada kurulmuş. 1- kitlere girişiriz. 
1...: gOtirilmeımesldlr heyctt başkanı Reı;ıat Mlmaroğlu, ls· çınınak, gösterişten ve nldl\tıcı mu- Armonisinin mUntehlp parçalardan talyada, siyasi muhalifler, ada- F k l"d .. l d b t k' 
'"":"8ıııdan sonra ı...: tanbul merkez komutnnı, Basın birli· vn.ffakfyet tezahllrlcıindcn uzak kal. mUn:ıkkep olmak Uzerc verdiği konser lara stirUlmüşlerdi. ler, ~~t:~~n e e~~:r~f e m~n:~İ\!:; 
s~ıe görii!JlllllŞ '\"f) ğl İstanbul mıntakası reisi Hııkkı Tu- mıık, mfllet ve 0.ınme menfaatleri için ıle Halkcvl Ar kolu gençlerinin solosu Siyasi muhalefeti, suc say. tambir anlaşma icinde bulunn;a. 
'\.~ l'fılsl t<endlsinc bir rık Uıı olmak üzere birçok g_Uz.id~ ze. ı1er ttlrlli fedakdrlığa hazır ve amade bazının tarafından al.A.ka ile takip c. mak. ne dereceye kadar doğru- dlğını gösteıir. Bu yenilik dÜ5ı· 
·~°'' ~t.ıkıır etm•.,..: La· vo.t vt: .... en,.llk hazır bulunmu.,tur. tıuıucmn.kta mUkellcliyctlndedirler. dilmı11 ve takdirlerin! celbetml .. Ur. dur? Zaman zaman buna dair · · b' · · ~ d ı;,w. " " "' " " k ı b' · man ıçın ır ıç sılahı ır. Oıll'n-

~ Parist.e •~~k. Mesarime, saat 15 tc lstlkltıl mar"ı Yurddaşı alellldo tebaadan ııyıran Salonun Bcalkta" halkım taınıı.men onuşu ur, ırıbirini tutmaz hü- 1 t · · d 
~ .,, " "' k'' ı ·ı· a va nnı ıçın en vurmrya c:a-

Programmı tat- ile ba.şlanmıştır. Bundan sonra, Bruj. cemiyet işleriyle nltıka ve bunun nl'- ~tlaba knfi gelmemesi sebe'blle bu um er ven ır. hşır. 

~hı ...... t1 ... r •~tc. vckil!miz Doktor Refik Saydam t.nra tlce.o;ı <>lan müşterek zlhnıy· et anca!< meras'mden n...n1k•00ıııarın istifadesi. Siyasi muhalefet, vatan hava- D l J~ "' fa ....,,.,, ......, • d 1 evlet erin tedbir almahın, 
.. kabul edilme- tmda"l Ankaıııda söylenen ve rndvo ou ını:;edc doğar ve partinin halkevlc ni temin i"in muhtelif mahallere ev Si ıçin eki er ve hiç bir ihtirasa d' · · h" · 1 " .,.__ " " ~ı im ızgınsız urrıyet ere yer ,.<·r-

..-ooelrten ısunkif 1 vasıtasiyıc bütUn "'Urda neşredilen n rtnc ı 3~1adıf;'1 emniyet ancak bu su tarafından ofarlör kurulmak sureti!" vasıta ve a et O azsa, hürmet- · · bu G w " ..,, 1 memelerı ışte yüzdendır ~r. 
ta-.. _ _ çt;1 nutku dinlenmiştir. Nutku mUtea- reU<' tahakkuk eder. Bu noktada hal· bwılarm da tetifadelerine imkl'uı ver. e karşılanmak gerektir. Kendi. çi İngiltere ve Amerika gibı ba· 
ı...~~ \'işi hüku· kip L&tanbul parti ba.,kanı Reşat MJ. kcvlı::rJnc mevdu yurd hizmetlerine mlştır mizden başka türlü düşlinenlere ZI memleketlerde tehlike dahi 

ı. h:" ~-Jlllan i0~.ıkler de maroğlu, kUrsive g~crek şu nutku Ll'm~ sırası gelmiş bulunuyor... UEYOGLU HALK!l\1NOE düsman olmak, insandaki düşü- 'fik' h' . ., d · · :. ,...._.. .._.,, .. . · ı ır tirı •etı ' ne hu ut ç·zcmı-
ı..· ............ hlC\kllnc salibi- söylemiştir. Hdtıp, bundan sonra 'bu hlzm0Ucr1 Bcy""lu halkevm· de •~nt on ı-..~o•ft nuş kabıliyetine. fikir hiilTiyeti· F k b k 
~ ..._-~ ~" ...... .......,....., d" k yor. a at u. ço uzun ve a-

hıı.L:" _gefirflmeshıi te- &v1:m Yunidaıılnrını. ruımış ve bir ziyaretinde idare! örliy Ev korosu istiklAl marşını söylemiş, ne ~anlı. olur. srrlarca süren bir sivasi teı :>ive. 
~ ... ~ır. J.a\'&l'Jn Şu kutlu toplantıda dinledığınız ır- Komut ını Korgeneral Ali Rıza Artun. mUteakibcn idare heyeti t\zasından Tuttukları yolun doğruluğu- nin mahsulüdür. Herl:~. . bu 

kıı ilf! holiisa Ntl- §aQkAr sözlere blr şey lltLvc cdilc:ın<:z. kal'lr.. Pöylcdlği şu stızlcrl yad ctm!Ş- 1hs:ın Arif GUrpmar halkevleri mev- na inananlar, kendilerini tenkit tecrübeye girişemez. 

~ Ue Törenimizi açmak için kısaca bır kaç tir: zuunda geçen bir yıllık fallyct hkkm· edC'.nlere kızmak şöyle dursun. Ama cnyet bir memlekett .. dır. 
tı. hirleşerk Jno·flt"'· sBz so.vliyeceMm: lyi çalış:ıyorsunuz. Sız bıziın eu bu türlü hasımlardan hoşlanır- ~ "' etnı .. "" 6 ' d bir nutuk söylemiş, bunu Ev triyo- diişmanlarivle elele verenler. ik-

ltı.. tis ek! Evlerlnıl.zi Ebcdı Şctııı rehberhğ. mUk• ıTtmcl yardımcımızsınız. Bize ne sunun konseri tkip etmiştair. Sonra lar bile. İnsanlar, kendi hesap. tidar mevkiine çıkmışlarsa. 0 
L ~~ tl!ıler nıi ''ennek li- ue açmıştık. ŞlmdJ de ona ideal şek. kncı.ıı· cok fikren ve ml'ınen olgun Evin spor salonunda spor m"--baka. lannda da "mizan" a başvurur, ki Ust" d k' l · 
~~ · ...,,.. k · topra ar un e·ı namusu ın· 'et,., Yl nır teslim tıt- !ini vermek Jçin Milli Şciimlzhı nurlu gençır>ı· hazırlarsanız lşfmizl o kadar iarr yapılmış, parti Tel.si Reşat MI- endı ke~dilerini ~~ntr?l .~d:r- sanlann yeri zindanlar, sürgün· 
~ Alnıan kumandası ve §UUrlu şulcsi ne devam etmekteyiz. ıcolny!::ı.ştınrsınız... maro~ıu ve İstanbul komuta.nı lshak ler. Her ınsaf sahıbı, bır j!Uil ıs- !er ve üsera kamplarıdır. 

? iZ ku\-vetı mi tes.. Ev. ilim arzumuzun, irfan aşkımı. H lkevı başkanının nutkunu mUten Avni J\I·. ''h diğer birçok gllzldc J temiyerek bir yanlış yapabilece-
"e Ne lb.ımsa hep· zrn, lmannnızm mUccssem bir vıı.rlı ı<lp, orkestra tarafından mUntehnp şatuılyl· 1 ırııfmdan takip edilmiş· ğiııi kabullenmiştir. Onu, böy- Hakk-ı Süha GEZGİN 

kttsıı Almanya.om ğıdır. Onlıır, yalnız bilgi ve görğU de parÇıı.lard:.n mUrekkep bir kon.'lt'r ve tir. ===========================:-
e •dır! Amiral Dar- cu. yurddnşlarm knI"§ılık!ı muhabbet rllmlşUr 

'-af~etJne Mand<'aln menlofJndırlar. Bu topluluk, blzı Utı,:,;tK'l'A:;:' JIAJ,Kl'a'lNDI'; 
tSı esı ncşredildlkten ferlçUlkte.n ayırıp cı>mlyetçllik aşl{ma &-;>.ktaş halkevı her sene olduğu 
~\f> ilk i'> olarak ul~tırır. ıbl bu sene de yıl donumu teslt için 
~)'o rııın ~liın olun. İn.sanın yalıuzlrkt.an çeklncı"·k kı cok 1,1 hazırlanmış gUzlde ve mUncv. 

\'asnası 111" ('lhana bu pek tablidil'- benzerleri ile bem- ver <ıwcUUerle snlon baştan ba§n 
~ ber bulunmaktan haz alma. evl> ve dolm.ılitu. Tam saat 15 de Ankara.dan 
~ ın bir zamanlar guunınu da arttırır. ı<:vlerin bu vasıf. nnklrn radyoları ile Başvekil Doktor 
~ .. _.bir re..ıık t&.5rrke.n !arım kısaca söylcd!.ld.cn sonra onlan Rtfı' Saydamın nutku dinlcnilm k S. ~\·arı düşün~ğe tarif eden bir göz gezdirelim: ure~:yle merasııne başlanmış bunu 
~ \~ hunllll sara.hat- •'Bımıar. partimizin altı umdesı 1- müteakip §Chir armoni.sinin çaldı/;'1 

t... ile .{ada \'C Almanya- çinde ~ıJirlar. Bllttın yurddaşlnnn, İsUklt.I marşı ayııkta dinlendikten 
~~Ilı r'iM~ki yeni Fran- hassaten mUncvverler1n mecmıudır. ııonro Parti luı.za reıııı ZUhtU Çubuk. 

cJ-.. memnanlyetlc Onun bUtUn varlığmın fazla \'eya nok· c;uoğlu Jasa bir hitabe ile meraslmı 
•· sanı tu elemanların mesullyetl altm açmı.J \'C bunu takiben Halkevi reJal 

h.._ •'Işı .. t.[""t uıerim' büyüt< 
~ lltı~r. Fakat bu taz. 
la~ 'daJıa keskin m e
~~'r-· zl3ade kı~ı bir 
1 ~ ~lllrtJL Fakat A i

L. ~ lali teldnmck1tıdlr. Bu 
.,.. ' 

11ın tahakkuku &(in 
~!'8'11ncle lt\na Ue mu 1 
... ~: i'dlr. ~h"S4'Jr.nln lta- 1 

- ~a hPm otorilt'~ 'de •nda halunınasıru 
' aynı zamanda Al

"• ~ et11ğl her şeyin 
rz kabulünü arzu 

• 'lıı ~ ';,lısiyet \'ardır: >L.' l'ansacıa nüfuz sa· 
; ~ )..:lınanyanm emel
ı "'lcti · itaat etmf!k ni-
~ ~ r. 
\...~ ı..t La,aı Alruau3a
~ ~. F'aı.~klertni yapM"ak 
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(ın7.llll sıııııın ,·erUrıı nasın Blrli~ı 

bir ll'tlba 

t ' ~ I 1U llALKEVİNDE 

Dun hnlkevlerlnin 9 uncu yıldönU· 
mu bayramı mllnascbetlylc Fatih baı.. 
kevindr> bir toplantı yapılmıştır. 

Toplanlıya ev bandosunun çaldığr 

Hrt.lkllU marşı ile başlanmış ve radyo.. 
da Poş\'ckll Dr. Refık Sayd:ımm nut
Jru ctınlenllml§, halkcvi başknnınm 

özl<"rlnden sonra halkevinln çalı§lll8 
lan ral>amlarla izah edilmiş ve mUte· 
aklben halkevi baflama orkcstrasmm 
konserf ve piyano konseri verilmiştir. 

Gece do balkcvl azalan arasmdn 
dansı: bir aile toplantJSI yapılmıştır. 

Bursada 
Tütün piyasası açıldı 

Bursa tütün piyasası evvelki 
• gün açılmış ve ilk muameleyi in-

hisarlar idaresi yapmıştır. Fi
yatlar 29 il 70 ku~ arasında
dır. Zürra vaziyetten cok m€'1ll
nundur. 

Bursa mmtakasının bu sene
ki tütün rekoltesi geçen yıla na-
zaran iki milyon kilo fazladır. 
Buna nazaran B~rsa muhitinde 
bu seneki tiitün miktarının beş 
milyon kiloyu bulacağı anlruuı. 

1 
maktadır. Tütünlerimizin kalite
si yüksektir. 

• ~ -ı 'Fransada ma
~ 0 rt.dan çıkarıldığı 
.\ı.. ~;l'asında ne nlifuzu, t...,,._;u ''ardır. Binaen- Bu ailenin oturmakta oldu~'U 

bu garip pavyonun çıkılacak 
başka bir kapısı . bir deliği y<.:; 
ki, oradan çıkabileceğini düşü • 
nüp orasını da gözetliyeyim ... 

Esrar ve maceralmla dolu zabıta romanı 

l ~bit) ın istediği ~y Pe
~~ :~ l'frtirt-rek Fransavı 
..: ""~ idare etmek, f~
~ ~~ c~ IJ de Fransız hal· 
"-'~ otıtel'dlği itimadı gü
' ~ ~ ~i haddlnf" ka

' .. ektir. Plan bu o
~tııcııret.eınsız iasaV\'UJ'U 

4e, • Taz3ikln acayip 
~~ete':; ~.N'.Jı: kati, şe
~ :" ~ tdf'ttbfre g~eaw-

,.. \ Ul", 

~~~t daha ne kadar 
~ oı.;ıjl l'llhayet iki ta.raf-' ! k&(.ırnıasr mlim... ~ın: gün bu ayrılık 
~e11 r. }'akat Pf!ten 
ıı_l'tu kalan kı!ıımlannm 
>a l"-' ıın-rn, arzu edl· 
l-'ta

11 
Z&Yrf, kun·et.oıb: 

ly0 t !«ada nüfuz t4'Sis 
'\.~-ı ll<J • hunun ~in daha 
. ~I ~&rafın birlblr'lnl 

lernek lazımdır. 
S.ı\J)Rt ERTEM 

v._. ..... , 
ıı.ın '7.f2 1%.48 
6.15 11.2'7 ·ua 9.ae 18.SO 9.16 
ıı.oo 18.M ıı.oo 
ı.aı 2U4 1.11 

ıı.ıı 8.08 11.09 

Hakikaten şu saatçi ve aile
sinin oturduktan yer, bir hapi. 
saneden farksız. 1nsan burada 
nasıl yaşar?. Bahçede üç tane 
küçük ağaç var, her taraf yük
sek duvarlarla çevrilmiş. Bu, 
pavyon eski H:ultrey otelinin 
bir parçasını teşkil ediyor. Bu 
Kultrey oteli Hindistana yaptı. 
ğı seyahatte Delhi valisinin kızı 
Mis Bessi ile evlenmiş olan Kul· 
trey Markis Jorj Vensann ait • 
tir. 

Ben hir gece rıhtımdan geccr· 
ken Marki ile Markizi mükellef 
otomobillerinden inerken gör -
düm. Markiz gençliği ve sporcu 
güzelliği ile benim g-özüme pek 
mükemmel göründü. 

Bu gü7..el kadının yanında 

Marki vaktinden evvel beyazlan
mU? saçları genç yüzü, dinç vü. 
cudu, canlı mavi ~özleriyle elli 
yaşında, hatta ellisini bile geç
mi.c; bir adam halini asla göster
miyor. çok dnha canlı ate!i!li ~ö
rünilyordu. 

Jorj Vensan on beşinci Lui ?.a· 
manmda yaşamış olan Kultrey 
markisinin torununun çocuğu -
dur. 

Bu Kultrey markisi de karı -
smdan pek garip bir şekilde ay -
nlmış.. 
Boşanma mevzuubahis olun • 

ca kadın asla kocasından ayni -
mak, hatta beraber yaşadıkları 
evi bile terketmek istememiş .. 
Bunun ii7.erine bir umumi reza. 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru ,, 

!ete mahal vermek de istemiyen 
Kultrey markisi evini kalın bir 
duvarla iki parçaya ayırmış .. 
Kadıncağız bu kısnnların küçü· 
ğünde son günlerini doldunnu.s 
ve hiç değilse sevdiği kocasının 
teneffüs ettiği hava içinde öl· 
müş ... 

İşte saatçi ve ailesi bu kısım
ların küçüğünde, kadıncağızın 
son günlerini yaşayıp öldüğü kı· 
sımda yaşıyorlar. 

Kristin, faziletli Kristin aşı. 
ğmı atclyc haline sokulmuş olan 
o evde kabul ediyor. 

Kristinin 3.,cıığını büyük bir ıs
rarla gözetlemiye devam ettiğim 
halde bir türlü aşk mahpesinin 
eşiğini aşmadı. Ben de bir tür
lü perdelerin arkasından çckile
miyonım. Böylece smıtler geçti 
ve ben, bir gece ev..vel mükemmel 
bir ziyafete konmuş olan aşığın 
saatçinin kapısından çıktığını 
göremedim. Nihayet saatçi, fa
ziletli kızı ve yiğeni trb talebesi 
de kiliseden duadan geldiler, ev. 
lerine girdilr. 
Artık bizim işık bütün günü 

dolapta geçirecek ve geceleyin 
ba~lıyacak olan enfes ziyafeti 
dü.'?ünecek. 

İtiraf edeyim ki bu fikir be
nim şüphelerimi yatrştmnak şöy 
le dursun bilakis azdırdı. Artık 
bir tek şey düşünmiye başladım. 
Ben bu adamm evden çıkmaaını 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

bekledim ve göremedim. Fakat 
ev~ nasıl ve ne zaman girmiş ol· 
dugunu da görmüş değildim ki.. 
Acaba bu lşık ne kadar za.man
danberi dolabın icinde yaşıyor
du. 

Bu millihaza üzerine umumı. 
yetle bütün kadmlan ve nihayet 
bu faziletli Kristini düşünerek 
acı acı güldüm. Bütün kalbimi 
v~i~ o~uğum bu güzel Kris
tm ıçın şımdi büyük bir felaket 
temenni ediyorum. Ancak o za· 
man nıhum ve beşeri vicdan ra
h~t edecek.. Hayır, bugün hic: 
bır yere çrkmryacağım. Perdele
rin ukası, benim için en mu. 
kemmel yer ... 

Saat beş: - Bugün başnna ge
len aklıma gelen ihtimallerin en 
sonuncusu idi .. Evet Kristin gel· 
di. Kristin buraya bana kadar 
geldi. Fakat boş yere heyecana 
kapılmıyalım ve her şeyi sırasi
le anlatalım .. Çünkü en ufak bir 
teferrUat bile kayda değer. 

~:utad olarak her pa?.ar günü 
öğleden sonra ihtiyar saatçi. kızı 
ve kızının nişanlısı çıkıp uf ak 
bir gezinti yaparlardı. Bugün ih
tiyarla tıb talebesi nişanlı yalnız 
ba.5larma sokağa çıktılar. 

Kristin onları kapıya kadar 
teşyi etti, gönill alacak bir kaç 
söz söyledi, sonra kapıyı kapa. 
dı.. Ben de bir hamlede yukarı
ya fırladmı ve kendimi ta.van a· 

Taşova tütün piyasası 
av sonunda açılıyor 

Alıcılar depolaıtnı tutaıak 

hazırlıklara haşladılar 
.. ~rbaıı, ( Jlu ... u ... i muhahiıimizden) 

~ ~Evvelce 1 flubatta. açılacağını bil 
dirdiğim Tnsova tUtün piyasaları 
bazr zanıri sebep1er dolayısile gc· 
clkmiştlr. Şubat içinde Erbaadn 
ambara rnU.crtahsil tarafından bir 
kaç koçan mahsul gelmiş inhisar. 
lar h~Uz mübayaa emri almadı
ğından diğer alıcılar da merkez
JE>rindcn bu yolda bir emir telak
ki etmediklerinden satışlara henüz 
baı-lnnamnmıştır. Öyle ümit cdfli· 
yor ki satışlara ancak şubat son
larmn doğru ba.şlanacnktır. 

Mrnta.ka köylerinde tetkiklerde 
bulunan eksplerler mP.rkezlerine 
nvdet etmişlerdir. E."'ksperler köy
lerde tütiinlerin demP.t ve denk a
mellycrelerindc ilc>ri ve fenni usul 
lrc- dnir müstahsile etraflı i1ah 
lıırda bulunmuşl:ırdrr. 

ŞimdidC'n Taşova merkezınde 
(Erbaa) Austro Türk. Felemenk 

rasındaki küçük penceremin ö
nünde buldum . 

Tam vaktinde yetişmiştim ... 
Kristinin yavaş yavaş ahenkli 
adımlarla bahçeyi geçtiğini, tah
ta merdivenden yukarıya, atel. 
yeye çıktığım gördüm. Yukan
da atelyenin büyük balkon kapı
sı ve bütün perdeler açıktı. Ben 
atelyenin içini ve köşede duran 
dolabı mükemmelen görüyor -
dum. Kristin atelyeye girdi, doğ
ıııca dolaba gitti ve hiç tereddüt 
etmeden açtı. içerdcn işığı çık. 
tı ... 
Kristın ~ığını elinden tuttu, 

b.'11!ağma bir şeyler fısıldadı. 
Her halde evde kendilerini ra

hatsız edecek kimsenin kalma -
ınış olduğunu söylüyordu. 

Birkac saat için tamamen ser
best olduklarını ve bu müddet 
zarfında fırsattan azami derece
de istifade etmelerini de ilave 
ettiğine şüphe yoktu. Delikanlı 
Kristinle beraber atelvenin ö _ 
nünde w,anan balkona· geldi, ke· 
narına dayandı ve aşağısını göz
den geçirmiye başladı. 

Bu kere her şeyi biltün tefer
rüatiyle göriiyordum. Güzel 
Kristin ii..sıklarını da pek güzel 
seçmesini biliyormuş.. lşte ~ . · 
delikanlı her Havva kızının iste
yeceği ?.eVkle kendini vereceği 
bir erkek ... 

Böyle güre!, herksin seveceği 
tipleri göıiince Allahm beni bu 
kadar menfur bir tip olarak ya. 
ratmış olmasına nasıl memnun 
olabilirim. 

Bu delikanlı yaşının bütün 
kuvvetlerine malik. Tam bir a -
henkle hareketlerini idare edi • 
yor. 

f Devamt mr) 

Türk tütün şirketlenyle Mılhat 
Nemli mUessesesi dcpolal'lnı tuta
rak mUbayaata hazırlanmıs bulu
nuyorlar. 

Uç buçuk mil)on kiloya \'Sran 
Taşova (Erbaa. Niksar, Tokat ı 
tütünleri, nefaset, randıman ba
konlarmdan fevkaladedir mahsul 
sağlam, hnstalıksız ve lekesiz ola 
rak idrak edilmiştir. . 

Demet işleri yakında bitecektır 
denk imallyesine hararetle devam 
edilmektedir. Fiyatların normal 
~lll'tlar altında cereyan edeceği lı 
midi kuvvetlidir. 

Krıılay koııgrc~i yapıldı 
Erbaa kızılay kunımu C. H. P. 

salonlarında senelik kongresinı 
a.kteylemi'jtil'. Faaliyetle dolu bır 
S('nenin hesabını kongrenin takdir
lerine sunan kızılay heyeti kıy
metli mesaisinden dolayı kongre 
reisince takdir edilmiş mesai, he
sap raporları ve bütçe okunarak 
umumun tasvibinden ge(,;tiklen son 
ra intihaba geçilmls. yapılım sc 
çimde: 

Eczacı Cemal Varol, doktor Ah 
met Baray, doktor Halet Çonıh, 
ceza hfiltimi Kazım Güvenç, inhı
sarlar müdürü Asaf Güngören, tile 
cardan Mekki Özkorkut. ekaper 
Nazmi Milnisker, belediye muha
sibi B. A. Ünal idare heyetine 8"
çilmişlerdir. 

Her geçen yıla nazaran daha fa 
allyctU ve devamlı çalışmalar ar 
zeden Kızılay idare heyeti muhi
tine örnek olacak bir varlıktll'. 

B. A. Onaı 

Yırmı yıı evvelkı Vakııl 
ı.&.ı.9%1 

lngiliz askerleri 
DUn sabah llmanmıızda lenkeı-' en. 

daz olan İngiliz .ııefaln..f harbiyesinin 
2000 kadar mUscllAh efradı önlerinde 
fiı;; bc..>ıdo muzika olduğu halde Top 
han'! iskelesine çıkmıglar ve oradan 
Fındıklı, Dolma.bahçe. Gazhane yoku 
§11 yu:Jylc Tophane iskelesine gelen~ 
gemilerine avdet etmişlerdir. 

.ll!al 
24.2.941 

1%.83 Saz 
SemaUeri 

l%J50 AJaas 
l&.G:i Kan,ık 

turkWrr 
ıs.ıo Karışık 

program 
ULOS Radyo c.z 
~ 

18-'0 ince uz 
lt.U L19 GMlty 

plUılan 

19.45 Solo , .... 
raber 
prkılar 

20.16 Radyo 
gazetetii 

20.45 Paganlni 
2ı.OO Dlnleylr 

lllelderi 
21.9 ltemllfDa 
2U6 Radyo 

orkestrası 
n.ıe AJuw 
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MusoHninin 
Nutku 
Roma, Z8 (A.A.) - Stetnru blld.1· 
or: 
Duce, bugün saat 17 de, f8§ist h:ı 

JID lutaıaruım Adrı.ano Uyauosw:ıda 

~rUp ctt.lı:' bir tezahür topwıu.sı e:.. 
smda bir nutuk söylemiştir: 
Mı..sollnJ czcUmle demişUr ki: 

Yunan avc 
tayyareleri 

3 ltalyan tayyaresi 
düşürdüler 
Cephede topçu 
faaliyeti oldu 

Atln&, 28 (A.A.) - Dün ak§am 
Dt';Jl'OOllen 110 numaralı resmi tebliğ. 

-· .......... ~- ,..,. .. ... 

\ 

_ .. __ , __ -, 
Gülserin okuma kitabı 1 

- :sen turaya fB§lııUerln hararet 
recesıni hiBsetmek ve billıaBsa harp 

m.aun..a. ı;ok sevdiğim sukutu ooza. 
söz aöylemcğe geldım. 

Jda!ıdut devriye vo topçu faallyeu 
kayc!eUiJtruıJUr. Bir kaç ealr aldık. GÜLSEREN OKULA BAŞ-~, 

AUn:. Z8 (A.A.J - Emniyet nez.a. LA y ALI BE.S Ay OLDU. BU ZA-
. . " ... 1 ' . ., . .. . . . ' .. ' \ \ 

.. IRl!~~~!IF."~ : Blz &eklıı ayo.ı.ııberı tı.:.rpte değlli7. 

.Jıı altı seııcde.ııberidlr, yani 3 KAııu. 
nwıa.nı 19~ ta.rihmdenberıwr ki Juup 
t bulunu~oruz. Bwıu mlltcakıp, Ge 
n ral .Frankonw:ı uvap vermemczlllı 

rt'tl tarıı.lmdan ne§redilen re.mı! 

tebıı~. MAN 1ÇINDE ÇOK ŞEYLER 
Düşman tayyareleri prCNezeyt bom ı ÖCREND1. ŞiMDİ DE OKUMA 

?:ıa.rdlmaıı etml§lerdlr. SlvU balk nrn ı KİT iN ... 
so<'.a ;s yaralı vardır. Nlkopolls Arke- : AB A GEÇİYOR. 

demll ımız l.b.ebi .111. Gt'nera. 
Fr.uıkonun yardıınma gitmek b1z1n:. 

aloji mUzest yıkılmlftlr. . i BU KiT AP GOZEL RE-
itin blr \;azife ldi. Keu. Mora'nm garp ııah.11.JDe de i SiMLERLE DOLU. fÇJNDE O 

bomt-a;ar ao mll§;ıc de r:ı hıwu- 111! de i K SE' 'N I 1''a .aı hakıka.ta biz, ptutokrat. 
mas.lz: ve kap ı.allst dünyaya karşı 
ayafü ~:tığımız 28 re~riıılevvel 1922 

uıaanc.:ı uylat vardır. ıı ADAR v i ç VAR K .. 
Atfna, 28 CA.A.) - Yunanis- i ANNESİ ONA YAKINDA 

ta:ıdaki İngiliz havn k.u~eUerl ! ÇOK GOZEl ÖYKO KtT APLA tarlhır0i:nber1 tıaı pteytz. 
19J~ B~ ıu Unoe, aarbın arifesinde 

bulunıyorduk. HRA be tamamiy!e ba.. 
zır oı.may bekllyemezdlk, çilııkU tarih 
boğn-'ıınızdıın tutarak ~orlamırtı. lt.a.ı. 
ya. ınua.:zam dU,,ma.o kuvveUerinl &. 

tıl btrakını tır. Fra.n• so. :ı. b ı 

numa' alı dUşU18.D kalıyor kl bu dil§ 
man kıı.r§ı son kan damlasına kadar 
mUcaaelc edeceğiz. ltaıya, daima çok 
uzak v• ı;Uç harpler altma girmek 
mıııcLurlyctınde kalmıştır. Harbin ilk 
dJrL aymd& dU,,ııııı.na çok ağır darbe. 

umumi kar:ırgftlımtn teblıği: ! 
İngiliz hava kuvvetleri tarafın- : RI ALACAG.INA SÖZ VERDi 

druı diln muvaffakıyetle yapılan i ŞlMDt o BUNLARA KAVUŞ 
bı.r akın esnasında Tepedelen clva· i MAK 1Ç1N SABIRSIZLIK.LA 
nndaki Bugi mmtaklll!mda dil1'· 1 
man!D motörlü nakil vasrtalan kol 1 BEKLiYOR .. 
lan ile nskerl teco3mmUlerlne depo- ·--·-----------------.. --.. -·--····-·----......... ·-···-·-· 

t ........ .-... 

"1' lı.dırdlk. 

F~lsmın )eniden .tethtıtutı Libya 
dıUmA en mUb.lm atratejik nokta ola.. 
rak tc1Akk1 edllin! Ur. l Teşrinievveı 

1D37 t.ımh1 ılo 31 l~nunusanl 19U t.ıı... 

rUı1 anısında, Llbynya 1' binden faz 
la subay ve SM bınden fula er gön 
aerllnı13 ve burada biri beş1nci dlğerı 
onuncu olmak Uzere tkı ordu teşkil 

edtlml§tir. Libyaya en son modelde ve 

lara ve ihtiyat malzeme ve erzak 
yığ'nlarma mühim hasarlar yapıl -
nııştır. 1 
Avcı t:ayyarelerinclPn milrekkep 

bir keşif t;nıpumuı:, b!ri Uç mo
törlU bir deniz tayyaresi, diğer iki· 
si de yine üç motöl'lU ağır bom· 
bardmıan tayyaresi olmak lUere 
ne: düşman tayyaresi dlişllrmüş. 

tür. 
Blltlln tayyarelerlmfz ilslerine 

d!Snmllşlerdlr. 

Musolini 
her çapta ı.ooo top, 115.SOO ma.kinell Sulh için kimseye 
tQfclt, 11 ırllyon top mcrnU.61. bir mi.
yardan ıazıa ti.şek, 24 bin ton eıbise, mesaj göndermemi§ 
7159 f!llrıntı araba w aaire do gönde. Roma, 23 (A. A.) - Stefanı 
rildl. Bu rakamlar 1.sbat edJyar k1. ııa.. ajansı bildıriyor: llk insanJnr ateeJ bulduktan eon.. 
:mlık itinnlı olarak yapılmıştır. lm· Bazı ecnebi gazeteleri. Muso. ra ancak aydınlanabl.lmişlerdi. On
pa.ratorlukta takviye almaktan llm1t tininin Şimal Afr:ikasındakı ltal. dan evvel mehtaptan istifade e
sız hlr halde c:ırpı~n. .ta olan asker- yan ordusunun ne şartlarla Is- derler, olmadığı gecelerde karan-
ler, biz.den çok uza •tıı. fakat kalbimi. :ınyol Fasma geçebileceğinı öğ. lıkta yaşarlardı. Fakat medeniyet 
S1ı:ı er.. yakmmdadır. renmek il.zere mareşal Peten'e gün geçtikçe ilerlemcğe bqladı. 

9 KAnunuevveld .. , bizim hareketi- general Franko vasıtasiyle bir l\IUM 
mlzden blr luı.ç gün evvel vukua gelen mektup gönderdiğini yazmışlar. İ8t.earln ve parafm veya bunla--
ve d!ı .. mıını Blngazlye geUren muııa. dır. r.n karışığmdan yapılır. Aynı za. 
rebe ba .. adı. Blz, riyakar lngtl.1z.ler ~ .5.hiyetli Roma mnbfillcrln. manda hayvan le yağlarından da 
gtbl :>ıılan söylemiyoruz. ŞlddeUe Te de kati olarak beyan ediliyor i. çok ucuz mumlar lde edilir. 
bavJn tebevvtırlc mukavemet ettik. bu neviden hiç bir mesaJ Mu~ !stearin her ic;ı yağında bulunan 
Biz, dalma haklkaU söyUy~ceğiz ve lini !: .. tafından mareşal Peten'e bir maddedir. Bu 1823 de Fran· 
her tllrlO tahrilerdcn lstlnkA.f edece· CJ'Ö'1dnrilmemiştir. Şu cihet _ <oız kimyncıs:ı tn.rn.fmdan bulun.. 
ğlz. :r.u c;on ay...aruı Mdi..selerı, ancak tasrih ediliyor ki Şimali .ürika. muştur. 
ktnlnıı:z:ı blleml§tlr, k1 bu da IUzumlu dnki İtalyan kıtalarmm f a"""T" Parafin petrolJerln taktir edil. 
bir ş.ıydlr. Far·,a l"'e<'mecı; f~nı7h~i tama. mesinden elde edilir. Bundan ya-

Balkanlarda son 1ngiliz kale. miylc esassızdn·. Çünkü Şimali pılan mumlar istearin mumların • 
si Yunanista.ndı ve İngiliz ga· Afrikada ttalvanm askeri vazi. dBJJ daha çabuk erirler. Memleket· 
rantisinden vazgeçmek istemi - yeti her türlü tt>hlikeyi müstebat te ekseriyn istearin ve parafin k.a.
yen Yunanistan olmtı§tur.. Buıı.a. kılma1-ta ve hatta nikbin talı· rışığmdnn mumlnr kullnruln-. Mum 
karıp koymak lüzumlu idi ve bu minlori mucin olmaktadır. fitili burulmu.g pamuk ipliğinden 
noktada. bütün mesul askeri un- !============= v:ıpıhr. Muma fitll konmadan 6n-
8Ul'l:ır müttehit buhmmu.ştur. mamiyle İngiltere aleyhindedir. ce bazı ilAc:larla iJAçlanır. 
Arnavutluktaki İtalyan askerle- 4 - 1914 - 1918 de'dnin ak- Mum iki türlU ynpılrr, daldmna 
rı muhtCFıem bır tarzda hareket sine olarak Jngiliz ablukası hiç usulü, kalıplama usulü. Daldırma 
etmişler ve cfBanevi mahiye~ bir kıymeti haiz değildir. usulil. fitili eri.nıle maddeye batJ-
san ve r;ıeref sayfaları yazmış • 5 - Mihvcıınilletlerlniıı ma· np çrkımrlar. 
ladrır. BUtlin dünyayı hayran neviyatı, İngilizlerin manc\iya- Kalıplama usum de e~ ma.d· 
bırakmışlardır. Yunan zayiatı tından yüksektir. Mih\:er, za. deyi mum şeklnideki knltplara dö
çok ağırdır. fer ıçin mlicadelc ediyor. lngil· kerter. Ortada filli vardı. Bu gUn 

Yakmda il':bahar gelecektir tere ise 61memek için mlicadele her iki usul de makinelerle yapılır. 
ve mevsımin istediği gibi güz_ı ediyor. Münferit sulhtan bah- PETROL LAMBASI 
l}eyler gelecektir. setmek aptallıktır. Şehirlere ya· Bu ltimb:ılarda petrollln konma-

Jngtliz knyıplan da ağırd... pılan bütün bombardmıanlara sına mahsus hazine vardır. Hazi
lngilizlerin H·i bin kişi zayiat rağmen İtalyan milletinin manc- nedeki p,~role batan bir fitil mev· 
verdll<lcrini söylemek gülilng - vivntmı zayıflatmak imkansız • cuttur. Fit'lln ucu lfunb:u:n.n maki· 
Ü d ne kısmındnn dışan çıkar. Fitil pa-

t r. rr. k ,_ p 
Tarrtodanberi, harp hfufü.:e-- 6 - İngiltere yalımdır ve A- mu tan yapıı.u · amuk petrolli 

teri b im aleyb'mizde vulrua merikadan mUstacel ynrdımlar pek kolaylıkla emer ve yukanya 
gelmiştir. Bu daima bö~·ıe ol. istıvor. Fakat bu yardımlar.n, çeker. Petrol karbon ve ldrofin • 

~ den ibarettir. 
muş. fakat nihayetinde Roma, Alman kudretini tecavüz edecek 
Ka.rtar.ayı tahrip ederek dtinya derecede gelmesi l!zımdır. Petrol lllııba.:mım isi çrkarma .. 1 daı, ve parlak ~·a.nm.am için alevin 
harita.sır.dan sllmiııtir. Yeniilen 7 - ngiltere mağlOp edilin- kafi miktarda hava ile kanşması 
'hız :ılmak kuvvetimiz. muazza • ce, harp biteccktır. 
dır. Esas nihai muharebedir ve 8 - 1ta1va, birinci plfinda bir I5.zımdır. Bunun için şişe tn.knrlar. 
zaft>r mutl:ık surette mtiemmen- işi vardır. ! alyanın silahları, iş· HAVA GAZI 
dir. İngiltere, galip gelemez. çilrinin fedakarh~ eavesinde Hava gazmm ne olduğunu an· 

Her ne c-lursa olsun, İtalva. günden cilne fazlal<ı!mlaktndı:r. cak bUvUk şelıfrterde ya§ıyanlar 
aonuna kadar Almanya ile bera- 9 - İtalya, İngıltere ile boy bilir Hava gazı maden kömUrilrı
ber yürliyecektir Bu, asrımız. ölçüşmi~ cesaret ettiğinden do- den çıkanhr. Mnd~ lSmürO yanan 
da kendi damgalarını vurması lavı gurur duvmaktadır. Millet. btr ocağa atıldığı zaman parlak e.. 
mukadder ıki miJlet ve iki i.r.kı· ltt. ce1!8l'et cdtıbilmekle büyür !evler c:mınr. Çabuk alevler çıka
llp arasmda btr ittlfa'rtır. lki ler. l'aJ1 m den klSmUrilne "gazlı" de
ordu nrastndaki işbirliği, arka 1"' - Mihveri rnağ1Qp etmek nir. Bu alevler yar.madan evvel 
daşlık ve samimiyet U?.erine mu- için, İngiliz ordularmm krtaVJ boru':ır vasrf.a8Ue evlerimize ge • 
~"stir. Almanlar bıliyorlar i istila etmeleri lazımdır. Halbuki lir. Umb~lıırnuzda veyahut or.ak· 
İtalya, iki milyon askerin ve ç ~ bunu hic: bir !nt?lliz hiç bir za- Jarnnızda ynnnrak lşimizf glSrUr -
bUyUk ta.yyare ve topçu kuvvet. man düsUnmemhrtir. 1er. 

Hayat ve Tabiat Konuları: 

Nf LERLE AYOi 1LAf IYORUZ? 
Mum. petrol 
havagazı ve 

lambası. 
elektrik 

juğu zaman patlar. Sobanın mus
ıuğu açıldığı zaman derhal kibrit 
tutulmazsa çıka.n gaz; hava ile ka· 
neır. Kibrit yaklaştırıldığı s•rada 
bir patlama huıl olur. Bazı gaz 
m~luğu iyi açılmaması yüzünden 
borunun içinde yanar bu pek teh· 
likell.dir. Odaya fena koku yayar. 

ELEKTRİU 
En fyi nydmlatma aracı da elek

t:ril.'tlr. Elektrik sudtın, l~ömUrden 

bir takım eczalar kull:ın·larak ktm 
yasel kollarla elde edilir. Piller, 
bataryalar elektrlk çıkanlıııasma 
bir misal gösterilir. Fnzla elektrik 
dinamolarla elde edi ir. Elektrik 
sıhhi b:i:r aydınlatma aracıdır. Teh
likeleri de vardır. Bugünkü elek· 
trlk lambalan maden teli lii.mb~ 
landır. Bu lfunbalarm iı;inden ince 
maden teJlerindeıı geçen elektrik 
aknru onlıı.n eritmeden p:ırlat.Ir. 

Başka memleketlerde balık avcılığı 

Yukarda gördUğü:ıUz rtt1m güney mcml~k"tJerindo balık avcıııg-1m 
g~rmektcdir. Orada tutulan balıklar zannedildiği luıdar ufak değildir. 
Bamn bunlan taıımak için be§ altı ki§! klıti gelmez. lşte ~mde bir ba· 
Jina ttıtuldukt.an sonra nakJınl görilyorsunu .. 

Gvnten'in Defterinden: 

Do186JYOr, duruyor; duruyor, dolaşıyor; 
'BUtUn duygulnrile bir dikkat kes~ o. 
Gözlerinden bir §im ek aydınlığı taşıyor. 

Duruyor, dola§ıyor; dolaşıyor duruyor; 
Bu an, ldnde başka ne.sJ vnrsa ... ilmiş o, 
SlmdJ yUreğJ yalnız ·bir şey lc;ln vuruyor, 

Ona baş eğdfnniyor; soğuk, ynğmur, tlpi, kar, 
SUngllsilnUn ucunda öterken fırtınalar 
Yılmadan, geceleri gUndlizlere ekilyor. 

Varhğ-nda alevler ve gUnevler yanmada; 
Onu gören bir dUnya do ıyor samıvıda, 
Kendi bUytlklUğUnlln hududunu bekliyor. 

Bir ilzflntil yok artık onun için geride; 
İçinden kudret alan gözleıi ileride 
Nöbetçi, bir dağ gibi hep gidiyor. geliyor. 

Ruhunda bir blıyUkJUl:t, bir ku~allık var glbı; 
Ve dumanlı dağlarda yalçın kayalar gibi 
Başı bep yllkscllyor, h3.il hep yükseliyor. 

J\luhittfn Ertruı 

- Püf •• pilL 
Diye gülmüş. 

- "belki bana 

- Pil!! pilf! 
Diye rllzgfı.rla 

mi§. RüzgAr kll-~ 

terinin yUkUnfi ~kivor. Tama- Amerika bfrleşık devletlerinin Hava gazı bava De knnqık of. 
men askerlerinin. Sicllyada ve müdahalesi, bir demokTasi ol - ------------------------------------------------~~ 
Libvada hattı hareketleri, tama- mak hülyasına ve bundnn başka, Vakvak 1 n marı·fetlerı· 
men mUkemmeldfr ve kuvveCi mihverin Ameıiknya kann bir 
bir orduvo. ve kuvvetli bir mille- hücumuna davroımaktnclır. A -
te Jiiyıktır. merikanın istilası. f!{llilnç bir 

Almanyn.nm h:ı. 'il kudreti . fantazıdir. 
zalmamıs, fakat faz!:ı1:ı,qmırtrr. Sizlerin vasıtanızla bütün [ . 
Almanyanın ıruanC'a z yiatı e talvan mılletine hitan etmek is
ma.ddt zaviatı ~3.rid1r. tedim. Facıist f t.ılv~n mdleti za-

1 - Kunıand1, ~ stt bir n~ fere lavı'ktır ve zaferi elde ede· 
ferlikten ba lıyn.ral. mllletine · cektır. CünkU İtnh•nn milleti. 
kıiit>c;ı b·r hız vermiş olan F'üh· k1>ndis•nclC'n ta ep edl'en fed~ • 
rcrfn kuvvetli ellerindedır. karlıkl-ıra mısal ~kil edecek 

! - AJm?.n sil.Thlan, İn'!tliz- b1r vekn.rla tahammül etm,.'lct~. 
lerfn BiUilılarmdan fevkalade dir. l 
yıiikseJrt{r. ttıavanın za:fcrı, adıl bir su.i.h 

3 - .Şarki Avrupa, hemen ta. olacaktır. 



YUJUF11 

AfVIERiKADA ) 
Yazan: ısKender F. Serte Ilı 

\!iı - 85-
'.ı:du: ~~taon c:iddt bir &laka Uo - Kaç ~nedir cörll!ediğim 
...._ ..... Paıiıte . amcamı görmek istiyorum. O da 
"'"llJ \'ar rıu, ba:...a Tüı-k pehtr beni çok sev~r de. Her mekttJ 
~ ŞIJ.~ bunda "sent bekli,,on.w, Lili!" 
~ ~ rna. .. su~ Fransız, diye yazar. 
'~ Tilı:kıreaıeıı peh· Mis NeUıon kaşlarını çattı: 
""'nUnlanı:tın13tı. - Geve.zeli~ bıtı!k, Lili! Iaiis 

\"an .a.~ ındp. Yut1uf ter Yusufun t§ programına mü· 
J ~ • wıcılıgı kazandı, öy- dahaleye hakkımız yoktur. 

~"~l öt Sonr- önüne bak3rak iJA.ve at· 
ıı.. aldılar :n·' ller de iyi derece"" ti: 
""llt.1 ıfı ilhassa Kanı. A • - Senin mektebin var. Eğc:ı 
'O hald bu evden birinin Mister l.---

~ bu 'l'U e Kara Ahmet de. refakat etmesi icabedenıe, gide
~ bu;11d rk pehlivanı da gü • cck olan her hal<le 6C11 değilsin, 
~ name ~an pehJivaı.1 ol· sanrnm! Arjantin seya.hatinde 
~ı;- lltnı:tt.ir.. değil mi? Mister Yusufa ben da.ha faydalı 
~ ~!>ehli aldım el'111cz ama, olabilirim. 
~~or. van da sizin. gibi dil. Mis Nelsonun k1Z kardeşi ııe 
t~n gü)dU ince, ne duygulu, ne nwk bir 

~"':" ~e h : kızdı. BJ kadar meşru ve tabii 
~ gibi oş _ t~dUfler. Hlsle. bir hakkmı bile nezaketle mUda.. 

\" var' goI"U§le.rimizde de i· faa ediyordu. 
c..~ Ye -· Lili, ablasının bu nazikAne a-
"'-"'.:_.ış bir ınegınj bitirmişti. zarJa.masındı:ı.n nıüt~ olmuş 
~' Şıntdi koltuta oturdu. ve suratmı asarak, önündeki aJ-
u~ah\'e 

0 
az ~kerli alatur!~ bümleri kart§t.ınnıya ba§la.mıştı. 

ttı..~ Neıso Isa da içscn:ı.. Kendi kendine mırıldanıyordu: 
~~en n bunu düşünerek, - Belki bir pot kırdım .• Belki 
~d~· ,,_~~-sine kahve al- aeni re.ncide ettim, ab18..Clğtm ?. 
~: .. '-"~ana yavaşça fı.. Fa.kat, emin OJ ki, Arjantine git-
~~ ~veın· mek benim h~kımdrr. Çiln.ili, 
~~ l>işlıtn 1~ ':U"·· "1.kn.t, ala. amcam oraya seni değil, beni da-
~~ se esı.nı bilmiyoruz. vet ediyor. 
~ annenı Zdırrneden dışa~a Yueuf çok ı:rJ<i bir darpdı. 

tı llck rn e Yardmı edebılir- Lilinin kendi kendine ve yavaş 
~ Clto l'av:ı~un oluruz. yavaş bir şeyler mınldandı§nu 

\' ~ · ~ oda~ çıkı· hissediyardu. Dayruıa.m dı, tn· 
, lıattt 8ordu cümana döndi.lt 
....., N~e : . - Şu ızm net~ s&yledi~ni 
, ~alet gıcliyorsun ?. Allalı askma bana ayn n anlat, 
~~\lk .. kayım! 
~ ete do . • Yalntı kalmca. Teroilman te.reddlit g-österdi. 
~~ ııu:yoruz. Konuşa_ ÇiinkU, Mis Nclson buna man. 
~ Üttıarı alıD\12' ~ : 
«il: ÇQJt fA,,.~adan çı ·tı. ,An. .._ Hel" duydufumızu ayııen 

Ilı.._ ~ reçnıedeıı dön • tereilme dmMeniz daha iyi o-
~ ~ lurl 
~ tliııd . ~el ~~ ~ ~ Dcmi~L Tareiimanm bu!"8da-

'l' 1%\'c ~~ ~P ı ile iki fın. ki idureoı rolü l'Ck milhhncli. Pet 
~~a rdı. ~. Lili.o.hı sözlflrlni türkee nla-
~~ k~ gij}Uyordu. rak şu kilde Ymmfn ınlatt.1: 

...., : Veleri görün _ Küçük km knbahıtt ettiği 
~ı:'...~ igfn özfir diliyor. Zaten mcktP.-bi-
~ lacı etleri gür.e:l ••• ni bırakıp gitmesin do imkli.n 
....:"4~ da} 1 nasıı ? !.. Yoknn1 • Uf olsun diye 1'.övl • 
"1lı: Oıılara ananıadı: mı. . .Arjantlne gıtmok Abl'l..mm 
~ UU - .. alaturka kah frl. hakkıdır. diyor. 
~\ \: .~tUın. Bin i k Lili h lkatln bu k1ld"' tah· 
ti Se\'erı ... urkler acı kahveyi rif edil rek Yusufn nnlntıld 1 -

ı ... rı~· flo kahveyi pisi• nm farkma varsaydı kimbılir 
ttarıarı bır m.iktal kV8.bi. ne kadar kızaoaku. Bereket ve--

~ ~ .... denıiş. Eğ lrlt.. sin ki, m le eabulc kanMdı. Fa 
C~e i~ kt.llldi biberli kat. bu Mdis bir "Arjııntin He-

~ IU Ulı>r ık. yahati" fikrini ortnya ntmı tı. 
\ ~1'ı_d un · Yusut kahveden Yueuf: 
~~vı!etırı.1 ~dı.. - Müuade dtniz de artık gi-
' % teşe U7~~ek, .mus.ak delim.. Yatalım. 

1 Cıı:ı.d ll kkur eltı: Diyerek ayağa kftlktr. Ve ter· 
\-~ ı~ ~e.fis olmns .. Tam cümana: 
~ \ 1ıt k ~ nı gibı. .... Şu rjıtrıtin iısİTIİ unutm• • 
~~l ~rıu' :ı.i i~ti~ son.. y hm de. yartn otcld konuşalım. 
"I. lı: v . hahan ederek ( Dttvamt tHtr' ı 

maç 
müsabakalarda Fenerbahçe lstanbulsporu Dünkü 

Galatasaray Beyoğlusporu 11endi/er 
Lik ın~ tehir edilen iki 

ınUsaba.ka$ da dUn Fenerbahçe 
"!tadıuda 1' .. eııarbabçe - Istanbul· 
~r. Galat&Mray - Beyoğluspor 
arasnıda )'apmn Fen rbahço 
._ı. Gala~ a-.o raJip gel
'lllştir. nunkll ıı:ın~büalarda.n eôl\• 
ra 1940-1941 ıcmm htıLnbul lik 
't'ıaçlan ıılhayetleıı~ ve kaU ne .. 
tJee almmqtır. 

Alman kati aetiocteını g~ M 
'luvaııla Beşiktq blrh!cl, 4T pu • 
\'anla Fencrbahçe ildı!cl, 42 puvaıı. 
lı Galı:ıtasaray üçüncU, S uva.n• 
lıa lstanbulspor döl'dilneU olarak 
ınilli lriUncıye girnıelr hakkını k~ 

zanmt lardrr. 

Bu dört klüpten sonra sırasile 
Beyoğluıu><>r be§inci. Vefa a.ltmcı, 
Beykoz yedinci, Knsmıpaşa. seki • 
:r:iııcl, SüJeymaniyc dokuzuncu, 
Topkapı da onuncu olmuşlardır. 

Onuncu ol&n Topkapı birinci kü
medelti nıevkilni otomatikman ikin 
el kU:me oam-P!Yonuna tef etme 
vufyfltine girtni tir, 

Geleltm dllnkü maotann wsııA. 
t;mg: 

F.bahç.e 4 .. Jst.spor 1 
Ualrem Şazi Tezeanm ida lndf'I 

n "Jlan !) hu maçR takm\lu qağı. 
dakl kadrolarla iştirak tml I& • 
dir. 

Ga:atasarav klübü boks 
müsabakaları tertip etti 

GUnde.n güne C4Jl}a.nrnakta o
lan bolmın, yakmda y ·"' bir ha. .. 
n)ketine Ş&hit olacağız. 

Haber a.JcJığmur.a göre Galata· 
f<JY Lı:endj lokalinde hakikate» 

cuip boka maı;ları tertip etmek· 
t.Mir. Bu aubeyi tt>..kra.r ihya e. 
den Galatua.ray çampiyon deniz 
takmu il b<lf kategori üzerin .. 
d ve ıynca lsta.ııbulun ta.om· 
rnrş bok6Öl'Jmnin iştirakiyle hP-1' 
bakmıda.n alikalı bir p gmm 
tertip et.mittir. 

Bu müsabakalar cnumUzdcki 
aume.ı-tMf ıt•nıı Gahıtae1ıny 
klilbünde yaınlacaktır. 

Kani (G.S.) llyas (G.G.l ilr 
rauntluk bir m11ı; y:rrıaC3lrtn'. 

Su nıiisaba.ka gene il ya1'1ının 
'ka.nıdaşması olacnkt1r. Tccrli • 
beli K!nl'nin ld bir rlrm kur
du olduğunu hiç bir zaman u. 
"utmamalt lhmldır . 

!klstde Calıı ·lı ol Alr. 
dl Ue İ5mılUn UetDnJUk iddia.la.• 
rmı yuaeak1an ınaç hnlledecek· 
tiT. Çok c;ert ve C('\ik nlan 1 mn • 

ılin bu iddiayı kendi lehine l:.al. 
ledeeeği.rıi r.annt'diyoruz. On.yet 
sert yumruk wran Abdinin ise 
her zaman için bir sürpriz yarat 
ma ı ihtimali vıtdrr. 

Qok kı~etll bir boksBrlimilz 
olan )fuza!feri rakipsizlik yüzün 
den rin~de öremıyorduk. Bu 
dPla kendine JA.yık bir hasım bQ-

"\l!':tur. ~ 
Hamit ile ynp.ıcağr maç çok 

alakalı olat'.aktır. 
Şimdiye kadar hiç mağlfıp e

dilmemiş iki genç bokıı1örümfü; 
vardır: Beşlkta-§lı HfüıeY1n Jte 
Al dar klübiindon Ahdi. Bu 
hö~sörlerin karşıla~ ı fevka· 
ıade eaztp ohı.cakt.ır. Ht-r ikisi d 
bu HPOnJ gayet iyi kavramış '" 
şimdiye 'kadar yaptıkları mac:. 
111.rda bil~lmini göst rlm 1erdir. 
Çok ~ridirler. Bilerek v göre
r ~ döv\i ürler, yumıııkhı.n y • 
rini ulu a!f tmeı.. M Q1n 
rutı raunt sU~ğı kuvveti öy-
1 ne'liJlr. 

Puvan Cec!veli 
n:uııtertn adi 

Se i\ct.aş 
F ner 
G. ~ 
hıl Spor 
B. Spor 
Vcfu. 
Beykoı 

Altıntu 
uı :vmruıly 

Topl\ pı 

G. K. M. 
1 
u 
10 

7 
G 
5 
fi 
.. 
1 

a 
• 6 
8 

12 
12 
13 
13 

4 
63 
69 
43 
40 
39 
27 
26 
"() 

18 

Y. l'U\"AU 
1' M 

11; 4i 
2.1 f~ 
tT 3 
41 :.;5 
43 34 
44 -!'! 
44 ~I) 

6;! •) .. 
8S 3.) 

lstanbulsnnr: Fikret: Sefer, Hay 
ri; Muıaff r, RUştU, M. Celal; 
TU'lk, SUle~an. Cilıa.t. Kadir, hı,. 
ııı t. 

Fenerbabg : Cihat; Taci, Ce
mal; Na~f. Fikret, I.1ebip; K. Fik· 
ret, Naci, Yqtı.r. Niynd, Cemil. 

OyunB tatnnbultlporlular rUıgfmı 
hrş• b~ladı. 

tı~ anlar müte ı.bl blr ekilde 
devn.n:ı cdorkm ft'enerbançeUler e,. 
fU' b:uıma 'a başladılr. İlk daldka. 
tarda Naciııin cıUt ç kmemesl yU .. 
lrllnden t:alnuı bir {;Ol<len nııı.hrum 
oldu. D JrJM 5, fe?ıerbabçe lehuıe 
lnr frütik oldu. Frikild ıkret lca 
1Anin p,ağ köşesinden topu ağlnrıı 

takarak gole tahvil etti. Bu goldA 
lstanbulsoor kalecisinin kabahati 
vardı. OilnkU önUnd ld oyuncu\ n 
idam fldemenı~ti. Dakikalar il rll 
ynr tet nbulıoıporlu Cih11.dt '"r.Mr 
an eııı1ldz dz: ,l.f\i \ııerinde dileUrd\1. 
!Pr. Frikikten ne;tie yok .. letanbul-

orhıl.ar rUzgA.?"3 ra"m n -...man 

Fenerbahçe 
B. takımları şampiyonu 

oldu 
U rincı lctıme klup1rrinin B ta~ 

kımlnn llrat1tnda y1'p1lmakt3 oln.ıı 
m\l l.ıakıılıır diın Ş ı f stadmdıı 

yıı.pılım Be-vo~IUP.J'OT' - V '" ma.
~ındRll nnra aona cnnl: v Be-
o~lusnorlul:ır v<>iaVT mağlfıp Pt 

mi lf'rdlr. 
Bu s11r11tJı' f;ona rrl'n maçlaıdl\ 

ll't1nerb·ı.hc;t> kilçilkl n Mrlnc 'ıği ka. 
ı nmı \IC elktaı hlıır da ıkin<'J 
(llmu lardır. 

!Ul F l'!ri tkQtı:nyor l'. C' • 
hadm sıkı blr cıütn avutA çılct.ı. v ... 
kika 11, Cc'.mil Wa. U l<'" 
ikinei ıomnu attı... Şbnd1 htl Rlıt 
lar karşıhkb olt1YOP .. , U.ldk ~ 
rilzgtır.n yn.rdı:mUe Fen rWer b"" 
ldmiyQti t~lmr tt1lor. O.. 
Jrib ~• F n rb!llıç Ulcr ilçlmcl 
golU d ıttıı.,,,.., Bu gol tttabul. 
şporu ~nlandırdı. 'O 2 1 bı. 
t bul par muhadf!lleri t r ddüt 
l üzünd ıs bir ol k çmy lu. da.. 
klka 28, İ"ltanbubporlular bUeum
dalar, Top ~uleymand "adlnt 
v rfl o?"-· Kadir karşımıda.ki batı 
da atı ltı.1ttan eonra topu Cibad& 
geçil'dl_. Cılı.tt da durdurmadan 
f nt>rbahçe aglıı.rnıa taktı Vazi
~ et -1 en r lehine .. lata.n ul-
1\porlular bu golün hızıyla ~ 
ra raf.tnf'll F nen s1tstŞtıny01.,. Oa 
dkn -t3, 1stanbul11por knz tJıfrı 
C'rikıkt n iııtlfadıa edemedL Az 15011· 

" da blrlncl devre aana rdi 
İkinci devre başlar b:ı.şlamaz lş. 

tanbulsponın mağH'ıbtvetten kur • 
tulmak irin eanla b:lfl}a oynadığını 
ı;fü1l ronu:. KadlrJıı 11.ıkr bir ~UtilnU 
Cibııt aneak Jıromere atabildi.. b· 
t nbulsporlular komeröen istifade 
Pd(lmedil~. Dakika 4, Fen<'r dor
rlıinr•l golıi attt. Simdi OYlJI! nıute 
' 7.lrı bir 11flkl1do devam ~ör. 
'l:ı 'lra fi Cih dtn ıltJ bir ftıtü il 
f' nPrli O t dindeu Juıçırdı; 1ş.. 
m t " ti •:-, or fııkıı.t r.ık geçi) o:r. 
P.U?~ r h~f flrdl. Ft'nt'rliler ağır 
t- nmva ba 1 dılrıl'. Yirminci dald 
k tla T rık ııvaflndıın ıııak:ı.tlııı:ut 
~~ \'I bPııı d'lk0 ı kıttJar tl"rkl'tıne1ı: 

mr('r' l \ ti'ld k lıvor. o 'llnlJ1l 

ııon on ı'lık•ketı kıı ılıklı bUr:uın 
1 ı lıı r; rt Jet n nre maç ~1 
f' 1 fıı lr \ Ptl P !lnnl). rdf 

~!% ~ d intiyeeek9 

~tt· rk . ı.tia N na 

~~ ~ ~ thaa 
ki ltıı i .. 

eşer dakikal hikayeler 1 
G.S. 2 - BeyoiHuspor O 

Y z : K nan il ur i • 

...... Ca1' 
d '\ \t ken. Bu gece benim 

l'! N 'l'o ,~us ~aldırtız! 
~ h l'.r.ıuhu· az u:,·ku u. S lı a~~ış1ardır. Şehrin 
~ it k Qıffil ~ lin<lcn uyku u
~ ell Ç()}t 1?1 clır? Bizde gece. 

..:._ u ku altı ıtat llY\1. 

~ lleıt 
llh.... "-1.Q; llatl ~ Ben sekiz on saat 
~f't>Q:rı, .... Sllnı Yı:t tıktan kal .. 
~ Q tf ~ll. 
~ ~hakkınız var .. Bu vii· 
~ llt) d da da biıdcn çok 

'll~ors ınlendi.nn ıa.mn .. 
ili l~ı lllıtız? 
~ · ~a gij~ bet gün ol • 

t\ f;liata v gunlerde kendi· 
)\" a:ntaşn.erırs 1<, bantallaşı. 

· ız. Gür~ yapama-

~ 'itada 
~ Orta .ltüçtik kızın d[lşUn .. 

\ln } a. attığı bir söz, 
nu~a~nu s1kınıştı. 

~ ~u ur u; kardeşi dedi i: 
~ t Cdı~R,l.ıv.anın Aria.nti -

er :y "Ugtı\1 gec:ıcn gijnkü 
g"id ~rdu.. Eğer Ar. 

~ ini l'&e nı de ~raber 
'tltsuf r ca. edeceğim. 

• ~ htTbalde reddet-
'lll ln.ı? 

'-' ttıtı;.nn~ı. küçük ktzı
' A.:.; t. ~() ır hayli içcr-

~""'-jllı .. :- ~ derhal: 
wııe gıtıneu; h .. 

atıl. c• JI enuz 
~~~Ye ltarar ve-

"t, ~14l1Ij'etle götilrll • 

:fA} ettı: ,., 

hmir riyadc krta1anndan l 
rine gelen tıccmi erat ara d" 
bizi vardı kı cuma giinü doğdu· 
ğu icin göbek adı "Cuma" idi. 
Arkadaşları mahlası ilo "Cuma" 
İ5mırti bir ıtirorck ·ıcuma Alı" 
derlerdi. F*at sık sı~ teliı.ffuz 
edilen bu lsiın güııUn blrlndc 
manMmı tamamen knybclıni .. 
"Cümali" Jribi tek bk kelim~. in
san ve eşya. adhmndan hangisi 
olduğu belirsiz Uç heceli kısa bir 
ad haline gclmi ti. Bir çokları 
da Cümali ye. ine "Cuma ovalı'' 
derlerdi ki bu son isim de Cuma 
Alinin doğduğu kövde.n ga.16.ttı. 

Cünıali sevkiyattan g~~k 
kıta.ya J:'eldiği zamaıı baemda. 
yağlı bir kasket, ürerinde iki 
dü~eli yakasız bir mintan, bir 
ku&ak, bir de yan dizkapağma 
kadar çorap çekilmiş bir po·lır 
vardı. Ha.va ayazdı; Cuma Ali, 
yakalanmış bir karaca gibi tit
rivordu. Bununla beraber geldi
ğinden hemen iki ilç aat sonra 
kendini birdenbire deği§miş his~ 
setti. Etekleri buroş buroş bir 
kaput, kulaklannıı kadar bir 
şapka. boz rc...;gi elbisel r, to1Juk 
ve gıcır gıcır pastallu içinde 
Cümalinin parmaklan ta.7,e bı
yıklarma. d~ru vUrUdU. ('hctık· 
luk ve ilk genclij!ini bir yol -:.,a-
mda bırakarak ilk erkeklik ve 

ilk yiğitliğe doğru bir adım attı· 
ğmı duydu. Omuzlarmı silkti ''<' 
karaca titremesini adeta bava
mn ve rüzg-a.nn !çlnc karışarak 
ka vboldu. Bir Climali gitti: ye
rme başka bir Cilmali ~idi. 

""-'.Ali h,..ntıa Q:). dokm ya.· 

Tık bl d vnrdu • şındaydı. Bııeaklnn ır. ~ d · · Rır hafta boyl~ ~t"ti Yanı 
likanhydı. Cumaov~ı koy.u; ~ Cuma Ali ganuzona ısındı. J{o
kundura.cılrk yap:,ı·orclu. J)~e vu~ıa yerini artık 1 avbetmıyoı·
,.inde ya15 kö.Y.leyı on~an d 8

, 
1
: du. Yat.ağına. hır sı ~n' ı ı.a çık· 

yı ezen, vo dnlın iyı. pença ı~- mnlç için işin sırrını o[tt·<'.nmi 
pıştırnn yoktu. St.rt \: haJ1\ . tı · vat boru6Ul1U tanıyabılivor, 
sele ellerinde Adet4 Yl~rou~;; k~r~vana borusıınu anlıvordu. 
vo he.r ç kjç vuruşta h,ıra.z . lkinci hafta hJ.Şıncla . 
ba incelir; buna mukııbıl . da:,~ _ Cümali! dediler. 
srk bir nesicle m~kavemetırrd· Cuma Ali bir sev olncağını ı:ı<-
tar su iı]lcme?. hır hale ı:;e 1 1

• • 1 . t' · , - ı . Cü r ilk o- zın emıs '; 
Fakat ne fayda rı ~ıı 1 

_ Eh dedı; burllda <'ilse edıp 
kulda yarını yama!~~ :;;.,:ı~ne"~: kıç büyUtmh'~ gelmedik a . Ta-
kumuştu. ~kız g:ı 1 baskn lime c:ıkacaı işte ... 
mekten. çekı_ç satııımaktan Kovuşun önünde ilk tQplan -
bildi~ hiç bır şey yoktXi· . iste ma .. FJler ne yapac.ığında müte-

Piyade alayı Cuma .. ıvı e reddit. Kırık bir takım bacak. 
bu kıratta buldu .. Yanı 1~~n~~k: lar· v~· ürkek bir yrğm göz. .. 
uıiş b~ d~~ 1()~}~;.::ı~u ko· Kıt.aya ilk defa gelen accı:'i 
lan duşU ud. ı:. e 'vor saba- erlerin çoğu :ıağım, solunu bıl· 
VU§ kapııım ıı. gun J ' moz· 
h .. k"'"'l kovu un bir altından · ~,..;.., d" 1 ... ...,,, ' . _, d k ayazı - L;K'6"'..... on. 
girip ötekt -.ıtm ~n ç~ 3~ k d . Komutunda ya birdenbıre 
h~ssetti~ vakit ~ır_ ~!:;P;lk ~Ü'- sağdan geri çUkederler; ~ra şo
dıken dıken olU)or. <l" la doneırfo,.. yahut nf'l sağa, nP 

. ,_-kl' du Aynı zaman " -4 ' • mı ~ ıyor · . d 1 • oola d6nmekı1ızin aldığı seııı ıstı-
\]k !><?~;.:rt~ &kıniıT! :~ 1r~ r. kametini tayin edemiyen bir kuş 

Binılncı 1 daL Garnizonda hır gıbi iki tarafa bakmırlar; 
-eşen oma . c::,..ı d" 1 
'" ,..,. • • oJn<r+. Boz rengı - """'a - on. tavşan. gıb.~ d ~.w· - dü Komutunda ise tamamen ayrı 
ka;;k~~ın ~ın:şllg'ı ~oıJ.roe Pıır h1r ~y. akla haya.le s-elrnedik 
muştti. Ellen ""'~ ~ ;nıunak hir figür bi.r numara )'(!.parlar. 
mak uçla.rt her e ri li· Cümall de bunlardan biri çık
hilınfyor, w. her şetC:a!ı ~a- tı. Talim hafta.sının nihıı:y tinde 
yord11- <=!_amıroı;ıun . i ta.Şıa.r biUA sağını solunu ömne:mediği 
rakol, 51gır keeJlme ~er' ı.- ' · · d bu".,m, komutanı Cumo. 

lan ~ren tepe, karsı nOY lÇl!' e '"- . .,. 
ko~ş .1 . , sis· Cüma- Alının sağma bır sarımsak, ro. 
~7ımn~e eksı mı)~ bi~ taraf luna bir soğan asmak mecburi· 
1ı bepsınde balnla . b etinde kaldı· 
buluyor; _ve santıer gkeç~çc k;; Y _ Bak dedi; Cüma.li ! tste bu 
tanrmadıgı ~v,erde en ıne taraf • • bu tanım. IOIJ ~ 
Ol bir yakınlık hi6setmiye başlr m sag. 

1 d n mıT 
- Anlndım rf rnd m Bıı l: 

fJlll ~:-ı , ; h ı tara.f ım c;o' • 

- Ö~ it-~ se "sola • don'' ku 
m~nda rnda sol ay topu ·wıu 
.v<>rr- nuhln:nrak ğ t ba.n1 ı 
hafıfçc k ld-rill'ak, l t.opllk \J 
:ı-riııdc dönrr donm,.,, s~ nvo 
~mln ohu u d ~tf'klivecck ın .. 
Anlodırı mı? .. 

- Anladım clendım. 
- Hadı bakalım: Sağa • dou ! 
Ciimn.li bu d!'fa dtı gerı ın ~"

riyf' ... 
- O lum ! Ciimalıl Sola do

n"rken ne vııp~a rt'.n?. Bak so· 
an ne tarafında? .. 
- D'J trırafınıdn efe dun. 
- Orıuıı ne tarafın? 
- Sağ tarafım efendim! _ Sa - taraf n d "'il .;YJ • Hll un ar karsılı ,ıı \ıjr ~ kilde oııı. 

. g 1 Co 0 um• yar. Pl\Jukıı ~ıı. O anrn bir bJt.tMI 
ıol!ln, 50! ~afın ... AJla.b, Allah z 1 Gaf tıuı raya bir S'Cll yedtrl. 

deh edeceksın adamı yahu... l •:orC:.ı. 1-·k ıt N crJ t ~t'Jfl kaleye '1· 
Vdhasıl aradan bır hn.fta daha 1 rk n kur• rdı 

t>çtiğı halde Cuma Ali "sa ·o n h l<tı 21 H~l·oııı.ı ror l'lıı!11taşıı.~· 
on" komutunda. sola, "solo. YI ıı ı nşor Dakika ız Gaıatau. 

don" komutund sağa dondü 1- trıktk oldu FrUukJ eıı.. 
ı,1 bir türlü doğrultamadı. A~ 
mi eratın ılk t.efti~mde i e daha 
bMka btr hareket yaptı. ''Sa~ , 
Mla dön" komut! rmda ne sağa 
ne sola dönrniyerck dimdik dur. 
du. AdeL"l bir kazık nldu ye.re 
c kıldı. 

Subaylardruı hır ç-0ğu 
diyorlardı: 

- Herif itin biri. Sağım da, 
b•Uvor; solunu d L. MJ.hs·ıs ta
pıyor. 

11 Utunılar k~ 

ı lı o uyor O\'tıntJD nl'U'Ul doı"" 

ru n o 1ı porl ılar t krıı r ""ır 

ınaya lıa§ladılıır Tnlt 11eoıe etmekle 
b'r ~ ı l(açırdı. Az tı011n1. da .rlııcıl 

d vr ı O Gala tuıı.rnyın galcıbcşUe 

f!O erdi 
fklne! d11vre bnflu b8.§lamar; Gafa. 

W: ra~lılru- tekrar hAkbn b1r ayım 
tuttuı C.:ular. Bayotlll.lpOr c:ı.a 

(LUtfen 3ahifey\ ~) 



Jstanhul kros 
birinciliği 

Nevroz in 
İbtınbul kros bu·ınciliği dün 

) üzü mütecaviz atletın ıstirakile ı 
ıkı 1..-ategori üzerinden yapıldı. 
Yaı ıs sahası Şişli tramvay de. 

po .. u önünden b~lıyarak Tuğla 
haı manlarına kadar gidip gdme 
7 500 metre olarak tesbit edil-

Bulunan eve ba ve ı 

diş ağrısı, grip, nezle 

gibi hastalıklar girmez 

nııı,tiı·. I 
Birinci kategori: 7500 mcb c: 
Bu yanşa 30 atlM i~irak et

miştir. Alman teJmik neticeler 
unlardır: 

1 - Eşref (Atletik vıldız) 
:!6.9; 2 - Attan (B.J .K.) ~26. l : 
J - Remzi (B.J.K.). 
Takım itibariyle de Bt>-şiktas 

takımı 10 puanla birinci olmu~· 
tur. 

1kinci kategori: 5000 metre' : ı 
Bu yanşa da 80 atı •t i.'?timk 

ı tmiştir. Neticede: 1 
1 - Raif (Haydarpaşa.) 17,5; 

t - Ispartalı (Kurtuluı:;); 3 -
Halil (Haydarpaşa). 

Müsabakalardan sonra. ka7,a _ 
nan atletlere madalyaları, ve ta
kıma da bir kupa verilmi~tir. 

Fatih halkevi 
kır koşusu 

Ha.lke;.,,·lerinin senei devriyesi 
dolayısiyle Fatih Halkevi t.ara
fında.n tertip edilen ve dün yapı· 
lan 3 kilometrelik kır koşusuna 
30 atlet iştirak etmiştir. 
Birinciliği İbrahim Coşlrun 

11.45,3 de; ikinciliği Aleko Hır. 
sepatis 11.46,6 da; üçüncülüğü 
Cevat Soybakır almıştır. 

F atih Halke\i tarafından bi
rinciye eşofman, ikinciye ıastik 
ayakkabr, üçünciiyc atlet fanila
sı hediye edilmiştir. 
Yarışı bütün atletler büyük bir 

muvaffakıyet içerisinde sona er
dirnıişlerdir. 

l~a ıııız '" dı,.inh: tıJ;rıruı~ t 

b , .. ıuctı mı hcmrn bir ı,o..,. 

Nevroz in 
Alınız. Bir şeyiniz 

kalmaz. 

Jt•nbmda gıııııle S k "'e n'ın:ırollr 

.llhınlfııtum İthnlfıt Tiir1;; Anonim 
Şirl;;eti Ieclbi 1d:ıresinden: 

ŞirkcUmizln !C\'knlnde boycti umu. 
mlyc fçtımaı 10 Mart 1041 Pazartesi 
gUnU saat 16.:lO d."l. !stanbulda Yenı. 
pootahıuıc caddesi yeni valdo lun ze
min ı.at 42-4G numaradaki ~lrkct 

mcrkcz!.ndo a.ktedllcccğindcn zirdekf 
ruznamcnln müzakeresi için her biri 
Ulaknl elli W ~enin nuıllkf veya vekili 
bulunazı bl.ss darnnm teşrifleri ve f}ir
kct scncdntı muvnkkııtrlrrini ycvmu 
içtimadan bir h:ıfta evvel merkczl !;tlr
kete tevdi etmeleri ve mukııl:J1lindc 

·--------------· 1 dühı.;' vamk lan almnlan Uearct ka. 

Sınema ve Tiyatrolar 

'"ll~ı~~ Şehir Tiyatrosu 

ııı ~ R\ı K!=ı 1K~'!: 
1111111 Akşam :o.so .-~ · 
Kıralık Odalar 

Hı·r : un « i,cdo ı;ocok tem lllen 
lçtıı bUct vcrU.lr 

B.~ıızıt l.Aloll. .Aksıı.rny Şchrcml 

DJ ~ Topkapzyn otobll.s tcm1n olun· 
muştur. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
:.! 4 ~uhüı t•ıı7Jlrte5l nksaını Be;c;lktıı-: 

<aıı~J lncuıamtda (A., IK LAZ .Dl) 
Komedi (S) I't'rdo 

Beyoğlu Halk Sinema&ı 

mnru vc esas mukcı.vcl name nhkAnu 
mo.hsueasm..ı. tcvfikcı.n ilfuı vo ıicn 
olunur. 

RUZ?\ \.Mt~: 

Kendi vı..yı:ı ıµb ı nb::ır namına biz-
7.at veya bilvasıta. !Jfrketlc bir muruno· 
lcl ticariye ynpmnğa, şlrkcUn 1cra ey
lediği muamelcl ticariye nev'indcn bir 
muameleyi kendi veyn ah:ı.r hesabına 
IC'tıı etmey ve ayni nevi muamelcJ 
Ucarlyc "c roc mı! blr e:trkctc.' vcldl 
'cya şnhe:.ın mcsul a.z:ı srfntıylc dahil 
olmağa mccli3i id:ıro ll.zası Do §irket 
mlldllı llnc sal ıhiyet verflmesı hakkın-
da knr:ır ittihazı. (34937) 

• --•ı Dr. Kemal Ozsan 

idra r yollan hastah k· 
ian mütehassısı 

Ueyoğlo lstikllll Oaddf.SJ No. 181 
6un;a Pn""An Ustü ObalıyaD 

t t1tad Muhlh."' lmhaıl?.ıı Opt•reti. l\pl\rtJ>-•.. "Pi.: 41%33 

Hu ak,am saat :ı de (Ko.}O D i;nü) !••••••••-••••• 
Opera komik ~ porde Bü.} ük orkestra 

61..c açıktır. 1'€1cron: ;10:;;:1 

------------------------·~------------------....... 
Edimede peynir 

buhranı 

Bir müddettcnberi ~hrımblc 
epey peynir buhranı suruyor. 
Ve bazı bakallarda yağsız pey
nirlerin sürümüne devam olunu. 
yordu. 

Son ~nlerde bu nevi peynir
ler de piyasadan kalkmıştır ve 
bmıa sebep olarak da buzhane • 
terde ve tüccar elindeki peynir 
stokunun azaldığı gösteril
mel-te<lir. 

tıır.:- torlD ayrılmıyorlnr. 
B\;slncl dakika.da SalfUınttın '(K) 

Gal~snraym lk.lnei golUnU de kn· 
ıerun snğ kö§CBlndcn ağlara takU. 1 

Oalıı.t.as..ı.my h~kim !aknt b::ışkn gol 
!<sramıyor ve oyunun yfrml dııkika.. 

111 bu ecklldo devam etti. 
Daakn 25, oyun ıılmdl k I'§tlıklı 

Ucumlarla devam ediyor. Her fül tn· 
raf d."' z.<ıman zaman gol fırsattan el 

et'lyorlarsa da bunlardn.n istifade 
dcmıyorlar. 

Altıncı d:ı.kikada bir Beyoğlu po: 
A"In1Jl03 ı;;ıkatlanan Necdet sahayı 

t~rlcettL Şimdi Galatas:ı.ray Sala.hat
Lio (K) i mllclnfaayıı alarak 10 k1şl 
ile oynuyor. 

Fakal maç ncUco dcğ".şıncd n 2-0 
a.l!ı.tasaraym galcbc.'llJ le sona rrdi. 

ikinci küme maçları 
• 

lkmcl küme maçlarına dün Ka-
t lgüml'Ü.k stadında devam edilmiş, 
Şiml Ferlköye. Dnvutpaş:ı Eytibc 
_.., ~lmiı51erdir. Bu euretle ikin
d kllme B gnıpu maç1an da niha· 
vet bulmuş ve bu grupta Kara.. 
~ümriik ı:ıaınpiyonu olmwıturıı 

• 
VAK/1' 
uazcı.cao çıkan otıtün yazJ ve 
rcsımıcrü:ı hukuku mahfuzdur 

anosE rAim•"Esı 
Memleket Memleket 

leindo dışmda 
Aytıt U5 IGG Kr 
s aylıt> tııo 42!> .. 
6 aylık !176 !$l:O 
1 pUı~ 1100 ı GUO • 
I'arUedCD Balkaıı Bırıığı IÇ1D 

ayda otuz kuruş dllşillUr. Posta 
otrllğl.ne g1rmlyco yerlere ayda 
votmış o şer kurue zrunmettUb. 

Abone kaydım tıUdircn mektuı. 
ve telgrıı.J ücretin.I abone pı:ıraa.. 
ı:ıın post.r_ı veya tı:uıka Ue yoHanııı 
Ocrctinl tdaro l•endl Uzer.ne a.lıı 
rürklyenln eıer pos1a mrrı.ezıncıı 

v A.KJ'ra nooue ya:u.tu. 
Adrc!l deği~Urmc ücreU 2ü ~ 

ILAlli UGUETLE.IU 
l'icnret UAnlnrınm sıı.num • s:ı 

tın soodao tUtıarcn Ull..n sayfam 
ruıd:ı 40, iÇ !13yt1Uarda 60 kUl'U§, 
dördllncO saylada ı; lktnc.1 ve 
üçtlncUde 2; blrınclde il, b3.§lıtı 1 
yam ıı:esmecc 6 lirnCllr. 

Büyük; çok cıcvamı.ı ttll..,C.U, 
rcnklJ uıı..n verenlere ayn ayn tn· 
ıUrmeıcr yapuır. Resmi tıa.nım-uı 
sanum e:ıtın :;o ıcuru~tw. 

nc:ın &lnhlyctte Olnııyruı 
ff.liçUlı U. nlar 

cır ueto 50; lkl <letnsı 60, Qç 
derası 65. dört de!ıı.sı 7~ ve OD 
dcfBSl lMl Kunı .. tur 

Göz H ekimi 
Dr. Murat R . Aydın 

Beyoğlu J>amınkknpı, l man oJ..-ol• 
• ·o. 2, Tel: 416:>8 b rnyene ,,e her 

türlü gU7. nmcU~ atı fıkara irin ' 
p:ırnsrr. 

·' 

, 
IHAI> , 
HtlLll,I -
~----.... 

/. 

1941 KRAMIYELERl-, 

T. iş Bankası 
1941 küçük 

ı adet 2000 L4ra.tık - :!000.-Llra 
1 • 1000 • - 8000.- .. 
2 • '150 • - 1500.- .. 
' • 500 .. - :!000.- • 
8 • 250 .. - 2000.- • 

85 .. 100 • • - 8500.- .. 

Tasarruf Hesablan 
IKRAMiYE PLANI 

80 • 60 • - 4000.- • 
800 .. 20 • - 6000.- • 

Kc.~dcler: 4 Şubat, 2 Mayıs. ı ACus· ı 
too. 8 lkincf~ tarfhlcrinde yapıtrr • 

r--Tstaı~uı Levazım amirliğinden veril111 
f _ harıci askeri kıtaatı ilanları 

Beher metrcsıno tahmin edilen fiya.tt 70 kuruş olcı.n tek en 600,000 veya 
beher metresine tahmin cdll<>n flıı.ti 140 lruruş olan çift en 800,000 metre 
c;nntaıık nm bcZlcrt pn.zarlıkln okl!llt.mcye konmW1tur. Bezler tgla. \ek en 
100,000 metre çift tn 50,000 metreden a.,,<ıağı olmamak ı;:ırUlo ayrı •Y" td~ 
lltlcr do klı.bul cdllir. İhalesi !?~/2/9U Cumo gUnil saat ıı de .Ankarada M. 
M. V. Sntm alma komisyonunda yapılacalrbr. Evsaf ve ~rtnnmcsı. 21 lira. 
ya komisyondan alınır. Taliplerln teklif edecekleri miktar Uzerü:ıckn kruıunl 
kaU teninatlarflo belli vakJttc komisyona gclmclcr1. (l!J95 - 1373) . ~ ~ 

Bclıcr kllosun::ı. tahm1n edilen fi.ati 360 kunliJ olan ::;ooo kilo san vaketc 
pazarlıkla &tm al.mncaktır. !halesi 28/.2/941 Cuma günü saat ll oo Anka. 
rrula :M. 2'L V. Sntın nlmn komisyonunda yapıalcaktır. Kn.U teminatı 2700 
liradır. Evsaf ve ~tna.mcsl kom\.syoncb gbrillür. Taliulcri.Jı belli vaklttc 
komisyona gelmeleri. (1299) . ~ ~ 

Bclıcr kilosuna tıı.hmln edilen bcdcll 45 kuru;ı vo ilk temi.nalı 3375 llrn 
olan 100 ton sabun pazn.rlıkb. satın nlm:ıcaktır. !balesi 28.2.0U Cuma gtlnU 
sa.ıı.t ll'i de Edrcınittc askerlik dairesinde 83tın nlma komisyonunda yapıla· 

ca.ktır. Taliplerin belli vıı.ldttc komfsyonda bulun~nıan.. Şartnamesi koml.s· 
yonda. görilllll'. (1997 - 1875) 

• •• 
Be.her ndcdino tahmin edilen fiyati 6 Ura olan 1000 adet tcvhld semeri 

iskelet! pazarbkla satm alınacaktır. Tııhmln tutan 6000 lira teminatı 900 
liradır. İhalesi 25/2/941 S:ılı gllnll s:ı.at 14 de Ankara Lv. Amirliği s:ıtaı el• 
ma komisyonunda ynpılacıı.ktır. NUmune ve şartnamesi komisyonda göm • 
lür. Taliplerin belli vcı.kitw komisyona gclmclcr1. (1969 - ın7) 

.. • * 
12,490 glyım nal alınacaktır. Pcı.zarlıkla cksl.ltmesı S,/3/9H l>a.zarle.o;i 

.;iınU saat 15,20 de 1zmlrde Bomovada askeri satın ıılma komisyonunda ya 
pılacaktır. Tahmin tut.arı 30,990 lira 60 kuruş, kati temln::ıtı 6000 liradıı 
Şıırt.nnmesl koıniıyond.ı G'lirlliür. Taliplerin belli vukiltc komlsyonn gelmeler 

(19!:!7 - 1338) .. . . 
Adet 

2600 Bakır bakraç 
!?05C Bakır knravcı.na. 

100 Bakır kevgir. 
lOO Bakır kCMC. 
100 BUyUk stızgcc 

200 Bakır saplı tns. 
JOO Bakır ynğ tavnsı 

Yukn.ı'd::ı. yazılı bakır kcı.plar p:ı.7.arlıkla sa.tıu nlmacaktır. !balesi 22.2.DU 
cum;ı gUnU saat lü do lzm!.rdo Lv. Amlrljğt satın alnı!ı ı.oml.syonunda ya· 
pılncnktır. Hepsinin tnlıınln bcckll :l9,500 Urndır. Şartnruncsl komlsyondn 
görü!Ur. Takarrür ed cck fiat Uzcrind n yUzdc> 15 katı teminat alı:nnc:ılrtır. 

(1093 1371) 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon lisesinin l!)fı06 lh'8 2S kuru~ kc~ıı ood lli ıknuılı ln aatı kapalı 

zarf usullle cks1ltmcye konulmu::tur. 
l - - İhale l4 Mart 041 truihlnc musaclf Cuma gilnll sant

0 

15 ı.J \'ll!\.yct 
na!Itı. binasınd.'l toplancı.cak nafi~ı l,oml.syonuna:.ı ynpılacktır. 

2 - :Muvkkat teminat 1199 lirn 72 kuruştur. 

3 - Ptnn, hulfl.sas1 kc!flf, vahid. fiat b::ıraurosu, umumi, hUh'U.'.!i ıcnnı 

tJ:ı.l'tnnme, b:ıyındırb'k lıılcri gcııel ıµrtnun,csı, eksiltme ı,ıartnnmcsı. muk~ı
vclc ömcgi n.ı.fiıı. mUdUrhlğtlnde gorü!Ur. Vc,..a nlm:ı.billr. 

4. !stekli olanlar bu işe gtrmck Uzere cı:ı.cnklan ehliyet vı.; ikalan ıçin 
l.lınle gününden en az Uç gUn evvelin k.:ıa.'\r vilılyctc mUraoacı.Ua ve ika 
alaC3klardrr. 

~ - l!Unakıısaya tşUrlk için yazılan ehliyet vcsU.ası vcı muvakkat ı. 
nıin:ı.tı havi teklif zarflarını yukarda yazııan giln saatinden lılr eat eıvvellno 
kadar makbuz mukabıllndo komisyon reı.'!liğine vermeleri veya posta Do 

g6ndennclcrl il!n olunur. (12S7). 

Dev1et Denizyolları i•I• 
umum müdürlüğü ilan ı 

24 Şubattan 3 Marta kadar muhtelif 

kalkacak vapurların isimleri, kallat 

KR.radcnır. baft.ıııa - ::)alı 12 do (Ego), Perccmoo 12 de (AUll) 
Hl d:ı (Karadcnız). Galntıı nhhınmaan. 

.Bnrtın h:tltr11a - Salı 18 de (Anaf'arta ı L"ı.:martesi 18 de (CAaalPllll!J! 
kecl nhtmımuaıı 

\tııtJRn~u hathna - Pazartcs1. Salı 9. O tJı:, {'.arşamba, Pe,_ ... ...,, 
16 da. {Sus), Cumnrtcsı H de (Trak) ve Pazar t.18 
Gnlata nbtımmdan. 

1hndınna hsttnıa - Pa7.artcsi, Çarşamba, Cunıa S.15 de cırr-Jl) 

rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 de (Çanakkale) 98 
20 dn (Saadet). Topluıne rıbtmun<LD. 

h arabiga hattınu - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rdl 
lııll'07. hattllUl - Pa?.ar 9 da {Bartın). Toph:ane rıhtımından. 
A~"\"Rlık hattına - Çaf!irunba ıs de (Bursa}, Cumn.rtcsı 16 de ( 

kecJ nhtımmdan. 
l :r.m lr ı;tira.t hattına - Pazar 1l d ( nkııra) . Galata. rıbtımnıdtlllo 
lzmr a.ralık ~tmıı - Pc?'f<;!mt>. .. 13 de (TJrhan). Galata rdı 

N()"l': 

~ &J•ıır ı!ıefcrlcrf h.ald.irnda her Mrlu nm lunıat 

ınarn.lan yanlı oontPlerimız.ıtcn oğrt•nllehillr. 

Galata ~ Accntdlğ! - Galntn nlıtımı. Llnıanlo.r Un1um 
füdUrlUğü blntlSJ altında. 

Galata. Şube Accntel~ - Galata rıbtnru Mmtnka Liman 
Rcl~lı~i binası aJtmd,t. 

Sırkccl şube Accntell~i - Sırkcci Yolcu salonu. 

Guınriikl,. rdckl ahipsh: eı,yıı, btltılı~ or. 

Mll."'tarı lJcgcrl 
Kilo Qr. I.A. K o. tJıı,ra < in&ı .. 450 78 05 ~ lliı mensucat .. 
10 500 ıus 76 .. .. 

181 rulet :a:s. 50 Hasır ve l~tı.ğıt flSpka 
5-1 000 1l4 00 '!Taş sabunu. 
44 500 au5 52 Bagnııtten trnş sabW!u mahfaza11 
11 000 403 12 1Ustahzaratı tıbt.ıyc. 

85 500 sı 14 för tarafmıı li.stik stlrillmllş menaucat. 
2fi6 000 310 00 Buhar makinC8lne mahsus demirle 

lMtih boru. 
12 660 76 99 Mikroskop u~ adet 
8 S40 so so Deri ctfal emnly~t kcmen. 

220 000 101 o~ Dcınlrdcn mihanild makine o.luıamı. 
22 200 ~22 14 Lt\stlk eııya. 

2 800 72 00 Sac yıkam.al:-n mıı.hırus müstahzar. 
27 000 54 00 E:y'1'a tartan terazı. 

9 250 00 37 Ampermetre 8 adet 
80 000 291 !10 Bagıılit fff} 
26 500 82 Sü J>a.muk basma ıx:enaucat. 
o 520 111 30 DUrbln sclloitten 

'l793 000 200 41 Blcllmfıı mermer levha 
15f/Gü Q® a~ 66 Tç~ to.zu 

132 600 1452 52 YUnlU pamuklu pclw 
139 öOO ~Ci5 40 ilnklneslz demir eocuk oyunca.ıs. 

1461 000 12l 2 Lovha hallndo yuntulmuıı merm• 
10 875 187 12 Yün mensucnt 

2 500 123 90 Cnm kesafet derecesi 
000 000 483 w Scııuıylo mahsus nHıyl asit 3ülflrtlt 

34.15 000 1215 74 Adi dom\r tcl mamultttı 
700 000 5! 20 Hıılllo knbut \.sUmal otnııyan köhlle dlfdll 

2li86 000 1035 6S .Ağaç kundura çivısi 
o{Ql 600 237 P.4 Adi d mir klllt 

75 000 62 50 Kli.ğtt etiket 
7:! 500 728 50 lpekll P.lı mensucat. 

() 300 llü 70 !pekli P.lu memucat. 

Son 'l'elgra! gıızctcsırun ll/2/9tl ı;Un.U niliıhaıım&ı. UU 
yukarda kilo, değeri \'e cinsleri yazılı eşyanın sabıılan 26,27.JI 
terinde Sirkecide Reı;a.dlye caddesi Halı arlreposu dahilinde G 
MUdllrlUğtlndo 1549 sayılı kanun hUkmUnc t evfikan ve 2490 •"fll 
yazılı usuller dahilinde açık arttırmıı. usull~~ s:ıWacaktır. 
gtlnlcrlndo s:ınt 12 ye kadar 2490 sayılı kanunda ynzn veslkalal'I 
ycrek y{lzdo 7 buçuk pey cı.kı;e erini veznt.yo ycı.tırn11a olmaJaıS 
lhale gllnlerlndcn OY\'el il~ gün za.rfmda U&tı sant 9 dan 12 '19 
lar eşya.lan ambarlarında usulü dalrcslnda b'örebllirlcr. Bu _._.P"I 
d3. htt gl1.n mntc!orrlk eı;ıya Eatqıı yıı.pılmsktıı olup llstelert .
tasmdıı asılıdır. Telefon: 23Z19. 

Devlet Demiryoltara ve Lima 
işletme Umum idaresi 

Muhammen OCl.ıt" ... ,. ..... •• • .. 114\. .. . , , uc! cJ.UIJ•' 
mo gün ve saatleri aşağıdn ait olduğu listesi hlzllSJnda yudı .-, 
lcr her il.fite muhteviyatı afrı ayn ihale edilmek ~re vo upell 
Uc .Allkara.da ido.ro b!nruımda s:ıtın almncaktır. 

Bu Lse girmek istlycnlcrln lf.8tcei tııza.smda ycı.zılı mu'-
kruıunun tayin ettiği vesika ve tekllfl~ini nynı gUn eksiltme 
saat evveline kad:ır komisyon rc!slltwo vermeleri lfı?ınıdır. 

Şart.nameler parasız olarak Haydarp~da teSC'llUm vo -"' 
.o\Jıkara.d3 ma~me dalr~indl.l, Eski ehlrdc 'e !uxıirde idare 
dağıtılmaktadır. (l205l 

Liste Miktım 

No. Adet <..'ınııı 

L r:ı Kr. 

l 46000 ctu-ı hat k.:ıyı.rı rtlV t~ 8 ı ... 
2 60.100 h 40 .. 

{X) s 15000 l"tıyın 1<5pti\ t •0 H'l" I B1 6 00) 
(X) (:Uu trawrsler meı,~ tcı...ı• 7 OOı 

(edildiği tcı.l\dlrdc: 

1 :;6000 Cirl h:ıt ka)ın Lr:'.l\ı•n.I 3 15 

Hayrıve Lıses · Müdürlü ~pn 
3 ne!.! 'l'uksıt ı Martta b:ı lıy ğınd ll ıarlın 

tu.ksiUerlni vez.-ı_y yatırmayruı tal bcnın lllLkl 1 lt. 
olunur. 

Sahibi: ASIM UB 

Umum ~b idare eden: 


