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Saatinizi Düzelttiniz mi? 
Df1n akşamdan itibaren saaUer değişmiştir. ~e ya

nsı 12 de saatler bir saat ileri alınm..ışt.Ir. Mesel~ bu sabah 
V sekiz, 8 dokuz ol.muştur. Dalgınlık etmeyiniz. 

Saatinizi ileri a1miz. Bugünden başlıyarak bUtUn va
purlar, trenler yeni saatle işliyor. 

SiYASI SABAB 1Az1 T ESİ Yıl: 1-Sayı: 103 

~ omanyada B~inci Kol 
lı. mikroplarının a§Jladığı 

•talık en had devresine var
~tır. Bu hastalık nasıl ıeydir, 
~' gibi araz geçirir, bir milletin 
.. (atını nasıl kemirir. .e kadar 
lii cnceli bir ölüme yol açar) Bü
~ ~unları bir sinema şeridi gibi 

tnanyada seyrediyoruz. 
t En son perde, Romanyanın 
ilenç kralının annesile beraber 
d tıınen topraklarından kaçması-

• ! 
1~· Bundan evvel de Rumen po· 

llilta. l .. 1 • 
11
• cı arının ve munevver en· 

oJn ne gibi usullerle toptan imha 
~ llnduklarını gördük. Apaçık gö. 
~rpıyor ki. bütün gaye, bir 
Lir kütlesini mubut varlıklı 
lıi.. nıillet haliae kayan 'bağları 
h..ıeı birer çözınek ve kütleyi i
~iz ve aciz bir müstemleke 
~ • bir aüni haliııe indirmektir. 
d' da bütün millet için ölüm 
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Arnavutluk harbinde esar diifen İtalyan askerleri Yunan ..,. kampanda 

'ltıektir. 

rf liiç şüphe yok ki. her ıbünye• 
tıırı. Beşinci Kol mikroplarına kar· 
d. ltıukavcmet derecesi bir değil· 
dil', Romanyada gördüğümüz ka· 
b lr zaafa ve hastalık istidadına 
/llti de başka hiçbir yerde tesa-
ııf edilmez. Bununla beraber 

BULGARiSTAN 
Bitaraf llöı Mu haf aza 
Mecburiyetindedir 
Yunanistana Nota 

Verildigi 
Tekzip Ediliyor ~ _aağlam bir bünyeye sabi~ ol-

11~'Una hakkile güvenen mıllet- Sofya, 30 (A.A.) - Tasa a• 
'tin de gözünü açması, daima jansının hususi muhabiri bildui
~nılt durması lazımdır. Mikrop yor: _ 
ı_ roptur. Görünmiyen mecra- Sobranya meclisi kralın nut-
r tda.n bünyeye sokulur, zayıf ta- kuna verilecek cevap hakkındaki 
~lfl.~ı arar bulur, bazaı_ı uyur gi- müzakerata ayın yirmı sckızmde 
L ıt>runür, fakat daıma fırsat de devam etmiştir. 
"1:.!tlcr. 

8 Bulgarların silaha müracaat et-
ir memleketin içinde hele bir mekıizin muahedeleri tadil ettir

~ .. hqı i>u~un, ~erha.l -için i- mek fikrinde oldukluına ip.ret 
~ İ§lemiye baılar, para sarfet- eden Köıeivanof demiştir ki: 
~itten çekinmez. Sonra vasıta Yugoslavya ile olan münaıeba
cte~ra.k yalnız para düşünenleri tımız dostça olmalıdır. Fakat Bul
'-&il, kendilerini dahi sanan ve garların mütalebatı da nazarı dik 
" >'atta layık oldukları mevkie kate alınmalıdır. Bulgaristan şim· 
liilt<iınlmadıklarını zanneden bü- di Ege denizinde bir mahreç is
t ~ menfi ruhluları, bütün f'ıa· temektedir. Bız buna vasıl olmak 
~:t~ri arar, bulur, kendine çe- için sulh yolunu takip arzusun-

dayız. Fakat sulhü istıyen hcltbe 
~ liepimiz biliyoruz: Bugünkü de hazır olmalıdır. 
~~ı>ler bir cephe harbi halinden Köseıvanof sözlerini bitirirken 
İlt ltı~, bir milletin bütün halkı· Bulgar mebuslarının 19 39 yazın· 
ıq aıt bir mücadele halini almi§ da Moskovaya yaptıkları seya-
t . Onun gibi Bcşincı Kolla uğ- hati ve Molotofla olan mülakat· 
i1~ak ta bir zabıta meselesi de· larını tahattür ettirmiş ve Sovyet 
ıı.1 dır. Bütün halktan devamlı bir Başvekiline Bulg~ruıtanın Bal
b~'?•~lık ve atılganlık. bekliyen kanlarda sulhün muhafazası~ı 

1.§tır. arzu ettiğini de söylediklerini ı· 
tih~irnsenin bilmediğini bilirmi;ı lave ettikten sonra Moskovada 
~ı •ize aokulan, kulağınıza bir ı kendilerine karşı gösterilen büyük 
clq er fısıldayanL bedbince lakır· dostluktan ne kadar mütehassis j 
~ ~.rla milli bırliği, milli azmi olduklarını ilave eylemiştir. 

rutrn· • d B 'il\ . ıye ugraşan a am, ya e· General Pavloff, müzakeratın 
b tı Kolun bir mikrobudur veya sonunda söz alarak şu beyanatta 
~;ole "- l b-lıııi:ı mıA.rop arın şuursuz ır bulunmuştur: 

a:n~dır:. . Bulgaristan için iki hareket 
~I gunku radyo devrınde sır tarzı vardır: Harbe girmek ve
Qİt:a.mı~tır: •. ~er §~Y . apaçı~t~r. ya -bitaraflığını muhafaza etmek. 
Q ın bıldıgını dıgerı de bılır. Biz bitaraflığımızı muhafaza mec 
~~un için radyonun ve gaz_ete- buriyetindeyiz. 
ti Yaydıkları haberler harıcın- General bundan sonra Ege 
~~ııltı yoluyla neşredi!~bilec.ek denizine ~ahreç talebi hakkın
\ıii l1' haber olamaz. Eger aıze daki iddialara iştirak etmiştir. 
~ >'le bir §eyler fısıldamak isti· Sobranya medisı, bu son nut· 
tıı '\' b"l' . k' . tl . b ~ arsa ı ınız ı.. nıye erı 0 - ku müteakıp müzakeratını bitir-

Q ~r. Sizi boşta bulundur~~ miıtir. 
~~ınci Kol mikroplarının nakılı Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar 
~?e mdirmek istiyorlar. Hele ajansı, Atinadaki Bulgar elçist
.,t lleleri yakından takip etmiyen nin Bulgar istekleri hakkında Yu
~ t~eteyi dikkatle okumıyan nan hükumetine bir nota verdiği 
~kısı~ bay~nl~rın aıkı s~~ıy~ hakkında ya.hancı memleketlerde 
tlıı cdılmelerı lazımdır. Çunku yeniden intişar eden haberleri 
"ı~~·'Uklarını aynen tekrar etmek kati bir surette tekzibe mezun· 
~· ıle hiç farkında olmadan dur. Bu haberler tamamen uy
~ inci Kola hizmet etm~ olur- durmadır. 
~~ lstanbulda levanten batak- ----~----
~·tının çok olduğunu buralarda LAVal BerUne 
~ ~ci Kol mikroplaıının kolay-
'ıt~rediğini de daıma hatırda tut- Gidecek 

l)'ız. 

Nevyork, 30 (A.A.) - Nev
york Times gazetesinin Bern mu
habirinin haber verdiğine göre, 
Laval. Hitlerin daveti üzerine 
Berline gidecektir. 

'Ortaya ablan rivayetleri zincir. 
~ t. Yoluyla takip ederek asıl 
~ıtıbaa varmak imkanını örfi 
~il tcye vermiye yardım ediniz. 
b~ •uretle memleket hesabına 
b.. •krep yuvası keşfetmek ve 
!ı;;"tlt imkanı temin edılmi§ 0 • yade dostunuzdur. 
ı,tİ a,,inci Kol faaliyetine ait iz· Örfi idarenin ve zabıtanın bu 't lta.rşılaııanlar atik davran· ma1'satla halka iş beraberliği im"t 1 ve demal zabıtaya haber kanını verebilmek için basit ıe
ı,:~1clidir. Bu suretle bir dosta killer düşünmesi ve müracaat 
L'"" ılc etmiş olmak gibi bir fikir yerleri gö,.termesi çok faydalı o
~ra gelmemelidir. Eğer Jostu- lu~. Hallı: uzun uzadıya beki~
!.~ Beşine' Kolun alet" değilse mıye, uzun boylu ifadeler vermı· 
j"'ltıyı kimden duyduğ~nu söy· ı ye mechur edilmemelidir. Bu ci
~>'i ve memlekete hizmet et- het ha\ckında halka kanaat ge
~ ~i leref bılır. Eğer Beşinci Ko- lir.se Beşinci Kolun ~ehirlerine ~~ 
ea.~et oluyor a dostunuz olmıya mikroplarına karşı lf beraberlıgı 
,~ layık ;eğildir. Milletiniz kurmak dal.a kolay bir hal alır. 
~uz ber bal.de ondan zi· Alenvıt f.mia YALMAN 

sıralanru bekliyorlar 

12 Adalarda 
Erzak 

Tükeniyor 

Adalar 2 Aya Kadar 
Teslim Olmak Mec
buriyetinde Kalacak 

almak için 

YUNANLILAR 
Yeni Mevziler 

Ele Gecirdiler 
' ----

Arnavutlukta 
Çetin Muharebeler 

Devam /:. .. diyor 
Atina, 30 (A.A.) - Atina- Atlna, 30 (A.A.) - Yunan başku· 

ya gelen haberlere göre, İtalyan 1 mandanlığırun dUn akşamki 3~ nu -
12 adalarında bilhassa Büyük a- maralı tebliği: 
dalarda vaziyet gittikçe nazikleş- Cephenin muhtelif noktalarında 
mektedir. Harp başladığı zaman cereyan eden muharebeler neticesi o
bu adalann gıda maddeleri stok- larak Arnavutluk arazisi dahilinde 
ları ancak bir kaç ay ";in kafi ı ve bilhassa Komlspolls'ln şimalinde 
bulunmakta idi. O vakittenberi yeni mevziler işgal edilmiştir. İki top 
İtalyanlar bu stokları faydalı bir müteaddit otomatik SilAh ve esir cll
trurette takvö-c edememitlerdir. ınlze dllfmütttır 
Bu aebeple garnizonların mevcut Hava kUvvetlerlmts dOfman hat
ları azaltmış ve bunların mik- !arı üzerinde ke~lt u-:u,ıan ve avcı 
tarları harp başlamazdan evvel- devrıyeleri yapmıştır. 
kinden daha dun olmuştur. Ba- Düşman hava kuvvetleri cephe Ü· 

zı mahfillerde tahmin edildiğine zerinde bazı noktaları, Epir, Kefalon 
göre, bu adalar i.kı üç aya ka- ya, Zanla, Leucas ve Mora'mn garp 
dar teslim olmak mecıburıyetın· Sahillerinde bazı şehir ve koyıeri 
de kc1lacaklardır . bombardıman etmiştir. 

Yugoslav 
Birlik 

Bayramı 

Maje.te Kral ikinci Piyer 

Buıün Yugoslavyanın en bü
yük bayramıdır. 1 llkkanun 1918 
günü Hırvatlar ve Slovenler Zag
rebde . o zamanlti hükumet naibi 
Aleksandr'ın önünde bir milli 
toplantı yaparak Sırplılarla bir· 
leıtiklerini ilan etmişlerdir. Bu 
birlik 26 ağustos 19 39 da Hır· 
vatlarla yapılan anlatma netice
sinde daha sağlam bir ıekil al· 
mııtır. Geçen sün Hırvatİ9tanın 
Bani (Umumi Valisi) B. Subaıiç. 
Manastırın bombardımanı müna
sebetile söylediği bir nutukta bü
tün Yugoslavların herhangi bir 
ecnebi tecavüzüne karŞJ istiklal· 
lerini elbirliğile müdafa edecek
lerini ileri sürmü~tü. 

Yuıgoslav birliği, Balkanlarda 
barışa deste-k olan mühim amil
l~den biridir. Kardeş ve dost 
Yugıoslavyayı milli bayramlan 
münaaebetile candan tebrik ede· 
riz. 

Bir İtalyan 
Delllzalt111 Battı 
Atina, 30 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre bir Yunan tor
pitoau bir lıalyan deniz.altısını 
batırmıftır. 

Cberava Irmağı Geçidi 
Londra, 30 (A.A.) - Yugoslavya 

hududunda bulunan Reuter Ajansının 
hususi muhabiri yazıyor: 

B1ltiln şimali Arnavutluk cephesi 
boyunca Yunanlılar, ltalyanlarm mu 
kabil taarruzlarına rağmen vaziyet
lerini muhafaza etmekte ve Mosko
pollsin üzerindeki mevzilerini de tak
viye eylemektedirler. Cephe boyunda 
muharebeler anudane bir şekilde de
vam etmektedir. Yunanlılar yeni top
ları muvaffakıyetle istimal etmekte 
ve İtalyan bataryalarını sUraUe sus
turmıı.ktadırlar. 

Pogradet dün Yunanlılar tarafın· 

dan her çapta toplarla bombardıman 
edilmiştir. Bazı zayiat olmakla bera
ber Yunanlılar dün Pogradct mevkl
tnl muhafaza etmekte olan Cherava 
ırmağını geçmiye muvaffak olmuş • 
!ardır. 

Yananistanda Ölen ve 
Yaralananlar 

Atına, 30 CA.A.) - Umumi emni
yet nezaretJnin 29 İkincıteşrln tarih
li akfam tebliği: 
D~an hava kuvvetleri bugün Ke 

falonya da Argostoli. Lekas adası 

Zantes adasının koy ve kırları.harbin 
ilk ayı içinde 28 Ukteşrlnden 28 son
te~ne kadar İtalyan tayyareleri ta
rafından yapılan taarruzlar neticesin 
de sivil halk arasında vukua gelen 
telefat ve hasaratm blllnçosu şudur: 
oıu miktarı: 604. yaralı miktarı : 

(Devamı: Sa. 4, 81. 1 te) ·~ 

ÇÖRÇİL 
66 Yaşında 
Londra, 30 (A.A.) - Bat

vekil Churchill btJ8\in 66 yaıın· 
dadır. Bu yıldö- • ~ ... _.. 
nümü münaaebe
tile kendisine 
memleketin ve 
impaıatorluğun 
her tarafından 
muazzam miJ:. 
tarda tebrik tel-
grafı gelmif-
tir. Churdıill 

Yıldönümlerini hususi bir su
rette tesit itiyadı olmıyan Chur· 
chill, yine erkenden işlerine baı· 
lamııtır. Churohill sabahleyin ıa· 
fakla kalkar ve ekseriya da saba
ha kadar çalıfll'. 

lktısadi Tesekküllerin Hesabını 
T etk ·k Edecek Heyet 

Bas vekilin Reisliğinde T oplaidı 
Devlet Tarafından Kurulan Müesseselerin 

939 Yılı Bilançolarını Tetkike Başladı 
Ankara, 30 (A.A.) - Ser-

mayesı devlet tarafından veril
mek suretile kurulan ıkıısadi 

teşekküllerın 1939 bilançoları 

ıle kar ve zarar hesaplarını tet
kik etmek üzere Büyük Millet 
Meclisi adliye, bütçe, divanı 

muhasebat, iktısat, maliye ve 
ziraat encümenlerinden ~ec;ilen 
azalardan ve divanı muhase
bat birinci reisi ile umumi mu
rakabe heyeti reisi ve iktısadi 
teıekltüllerin, sermayeleri bir 
milyon liradan fazla milli ban· 
kaların idare meclisi reis ve u· 
mum müdürlerinden mürek· 
kep umumi heyet bugün öğle-

Tl9ansocean 
Ajansının 

Toptan tekzibi [ 

Türkiye Daha Fvvel 
Halli Lazımgelen Bir 

Mesele Değilmiş 
Ankara, 30 (A.A.) - 18 Sontq

rin tarihli bUltenlerimizde Alma.nya
nın Türkiye büyük elçisi B. Von Pa
pen tarafından ecnebi gazete rnuha· 
birlerine yapılan beyanatı muhtevi 
bir Berlln telgrafı tistUne tarafımız
dan enim resmi bir menbadan bildi
riliyor> kaydını ilA.ve etmek suretly· 
le neşretmlştlk. Diğer taraftan son 
gUn çıkan bültenlerimizde Berlinden 
gelen bazı havadisler de cTranso
cean ajansı bildiriyor> kaydiyle der
cedilmlştl. Transocean, Almanyanın 
nim rcsmt ajanslarından biridir. Der 
cettığlmlz bUtUn bu havadisler ise 
gerek baş taraflarında ve gerek son
larında Transocean imzasını taşıdık
lan için bunları Alman Ajansının 

verdiği haberler zümresinden addet
mek gayet tablt idi. 

Transo<".ean Ajansı ahiren bize mü 
racaat ederek bu haberlerden lıJçbl· 

rlnln kendisine alt olmadığuu ve SO 
metre 6S kısa dal&"a Ue lşllyen telgraf 
verici merkezi kendisinin olmakla be 
raber günün muayyen &aatlannda 
bazı ecnebi ajanıdarın hesabına lfle
mekte bulunduğunu blldlnnJ' ve bu 
haberlerin o ttnebl ajanıılara alt ol
duğunun taıırlhlnl rica etmiştir. 

Alman rneslekta.şnnızın bu tale

i 

Bqvekil Dr. Ref"lk Saydam 

den önce Başvekil Doktor Re
fik Saydamın riyasetin<ie Bü
yük Millet Meclisinde toplan· 
mı§tır. 

Umumi heyet, Başvekilin 

muvaffakıyet temenni eden 
beyanatından sonra ruzname· 

sindeki maddelere geçmi~ ve 
buna tevfikan iki katip seçtik

ten sonra murakabe heyeti ra· 
porları okunmuştur. 

Umumi heyet, bunu takiben 
bu raporların tetkiki için muh

telif komisyonlara aza inti
hap eYkmit ve toplantıaına ni· 
lulyet vermiştir. 

lhtikarıa Mücadele için 
Kanuni Hazırlıklar 

Koordinasyon Heyeti Alakalı Dai
relerle Temas Halinde Bulunuyor 
lhtikArla mücadelede kullanılacak 1 lJd yol vardır: Blrinc181 ya &tl 14&

kanunt ırtabJar me.9elesi ıdhbıleri iş- re kanununu veya milli korunma ka-• 
gal etmektedir. Eldeki örtı idare ka- nununu tAdil ederek suçu örfi idare
nununun lhtikAr suçlarına tatbik edl nin salAhiyetl içine koymaktır. 
lemiyeceği anlaşılması üzerine, dün İkincisi htlldlınetin iaşe umum mQ 
de yazdığımız gibi, seri ve tesirli ha- dilrlllğil için hazırladığı le9ki)6ta lh·I 
reket için kanuni imkAnlar aranmak t'iklr mücadelesini karıştırarak muh 
tadır. tekirler hakkında Acilen tatbik edfle 

İhtlkArla mücadele için mmtaka ti bilecek kanuni rnUeyyidcler koynıak
caret mUdUr!Uğünde valinin başkan- tır. 

lığı altında JhtlkAr komisyonu ismi .Ankaradan aldığımız habere göre 
ile bir komisyon teşkil edilmişti. Bu koordinuyon heyeti bu kanuni nok· 
komisyonun verdiği kararlar bugUne sanın 'bertaraf ednmesi meselesini e
kadar muhtekirler Uzerinde lüzumu 
kadar tesirli olmamıştır. le almıştır ve salAhlyetu daireleri~ 

DUn mesele hakkında salAhlyet sa- temas halinde bulunmaktadır. Hazır
hlbi bir zatla temas ettik. Bize söy- la.nan tAdUler pek yakında Büyük 
ledJğine göre boşluğu doldurmak için Millet Meclisine scvkolunacaktır. 

Askeri Mahkemelerin 
Teşkilatı Tamamlanıyor 

Örfi idare komutanı Korgene
ral Ali Rıza Artunukal, bugün
lerde vazifeye baılıyacak olan as
keri mahkemelerin tctltilitı ile 
mefgul olmaktadır. 

topçu yarbayı Reıit, Merkez k~ 
mutan muavinliğine de T opç 
mektebi muallimlerinden Yarh 
Cevdet tayin olunmutlardır. 

Sakarya molörü Örfi idare k 
mutanının emrine tahsis cdilm · 
tir. 

lstanbulda te,ekkül edecek as
keri mahkeme ba,kanbiına lstan
bul Merkez Komutanlığı muavini 

bine memnuniyetle muvafakat edl- ===========================~ 
yonız. 

İki gün evvel bu ajansın neşriyab 
hakkında yazdığımız fıkranın sonun-ı 
da ıJUnlan söylemiştik: 

Belli ki, Traıısoceıan ajansı bütün 
bu garip söı.lerl Okyanus aı,m yerler 
lçla söylllyor ve bizim 1nı1afmuza ge 

1 
tecetlnl hesaplamıyor. Ne çare ki, ha 
valarda duvar yok. Biz de duyayo -
rwr; ve bizim kulağımıza gemin diye · 
söylenen aöderden ziyade bwıJara e
bemm)yet veriyoruz. 

(Devamı: Sa. C, Sti. 8 te) .. 

Bayan İnönü 
Dün Sabah Şehrimize 

Geldiler 
• Milli Şef tamet laöallailn sayın 
reflkalan Bayan laönii dün sabah 
latanbula &'elml9Jer ve Ha:rdarpa
f& lstaayonıında b.ianbul valisi Dr. 
L6tfl Kırdar ve bazı zevat taraım
cıan karfllaJımlJl&rdır. 

• Nafıa \'ekili de &"eldi - Nafıa l'e 
kW Ali Fuat Cebesoy, dün sabah 
Ankaradan la&aııbula gelmlt \ 'e 

lataayonda ~11}tır. Vekil tı;

tanbulda tetkiklerde balunacak 
,.e bir~ cUn sonra da Aakaraya 
dönecektir. BOZUK HATLARDAN ÇIKAN MANALAR 

Falcı - ~-)'Ol ıörinii70I'-· 
t~L-. ~ 1'1 ~ .... ~-:o . ,....,..... 
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Polislere beyaz 1Perildi muşamba : Şehlr·ve Memleket Haberlen· ~ 
.,-

i Asker Aileleri için 'Alman yadan yeni' Askerleri.miza 
· ! . 40!000 Lira G l L k tif l r Kıslık Hedıyeler 

Geceleri seyrüsefer işlerini idare ve kontrol edecek olan za
bıta memurlanna dün beyaz muşambalar verilm~tir. Memur· 
lar, dün gece vazifelerini beyaz mu§amba giyerek görmü~lerdir. 
Yukarki resim, akıam karanlığında vazife gören bir memuru 
göstermektedir. 

/-lava Kurumuna 
Yeni Yardım/ar 

Bazı Vatandaşlar Son Günlerde 
Kuruma Para Teberru Ettiler 

Ankara, 30 (A.A.) - Türk 
Hava Kurumuna yapılmakta olan 
yardımlara dair bugün de aldığı· 
mu: haberlere göre, Muilada 
Yerkesik halkı kuruma 450, Ge· 
rit halkı 1 35, Yenice halkı 180, 
Fadılca halkı 90, Denizovalı E
min ve Mehmet ellişer, Algi hal· 
kı 33, Yeniköy halkı 25, Kuyu· 
cuk halkı 44, lira vermişlerdir. 

Y nbanabat köylerinden 3486, 
lira taahhütte bulunulmuştur ve 
ayrıca bu köy halkı 1462 lira ver· 
mişlerdir. Ayancıkta Zingal ~ir· 
keti Ku~ular rnıntakası memur 
ve işçileri 132, Ankaranın Küçük 
Yozgat naıhiyesı...e bağlı köyler 
halkı 61 3, Çivrilin Sökmen kö
yünden Asiye Kandemir 41, İs· 
kenderunda Hatay İnkişaf şirke· 
ti hf sedarlarından K1'rslı oğlu 
ve Mahmut Ünsal 2SO, tüccardan 
lzzettin Falan 300, Corç Sayag 

Piyasa Vaziyeti: 
• 

200, Abdullah Falah ve Canzade 
150 oer, Vasi! Hisfi ile halk ve 
Sumer sinemaları sahipleri yüzer, 
Livon 50, Bilal, İbrahim Milhem 
ve lvangilos yirmi bqer lira te· 
berru etmişlerdir. 

Çorumda vali Salih Kılıcın 
başkanlığında yapılan toplantı· 
da Salih Kılıç, müteahhit Eşref 
Mergen ve eşi, tüccardan Nuri 
Kaleli ile Seydun kardegler ku· 
ruma yüzer lira, tüccardan Meh· 
met Cerit 1 70, Sadık Bilgin 1 50, 
tütüncü Şükrü ve ~eriki Ahmet 
Duru 120 lira teberru etmişler· 
dir. 

Diğer taraStan Ankara Sala· 
haddin Surdoğu ve eşi, Bergama
da Seyfettin Söyliyen, Osmani
yede, lsmail Okur, Çivrilden, Et
hem Balaban evlenme yüzükleri
ni kuruma terkeylemiıılcrdir. 

lngiltereden Manifatura 
Getirtilecek 

Makara te' .t.latı - Terzilerin ma
kara buhranından çok zarar gördUğU 
nü ve bazılarının makara bulaınadık 
ları için iş yapamadıklarını nazarı 

ltlbare alan mıntaka lktısat mUdUr
lUğü makara tcvzlatının terziler ce
miyeti tarafından yapılmasına karar 
vermiştir. 

lstanbul Belediqesi e en 0 0ID0 e Her Tara/taBayanla

Tevziata Başlıyor AnkaradakiAlman Ticaret Heyeti de rın Faal~yeti Artıyor 
Asker ailelerine yardım ıçın Şehrimizde Bulunuyor Ankara, 30 (A.Aö) - Aı· 

her gün yeni tedbirler alınmak· . . . l kerlerimıze kışlık giyecek hedi· 
tadır. Almanya ile yapılan 21,5 mıl· j bu memleketın bıze ma zeme ver ye edilmek içın tetekkül etmış 0 • 

l t b l b l d " . . b " yon liralık anlaşma hükümlerine mesi meırut idi. Bunların mem· lan komitelerın hemen her yer· 
s an u e e ıyesının ayın ı- ı .. 'h d w. • · l k · · · h ı· b ı 1 . d 't'b t . t b 1 gore, ı raç e eceilJlllZ emtla e ehmıze ıt a ıne at anmıı 0 • de faaliyete ge,.mıf bulundukları 

rın ._e? . 1 1 ~-renk 
1 

evzıla al aş a- mukabilinde Almanların verecek· maııı ihracat yapabılmemıze de .., 
maa; ıçın muna a e yo uy a ve a· . . . • . bildirilmektedir. 
vans suretile kırk bin lira verdi· le.rı malzeme ~eyanında ~ımen- ımkan verecektır. Bugün Antakyadan aldıiımız 
w• • t k dıfer mal:zemeıı, lokomotıf ve Ankarada bulunan ve anlaşma bir telgrafta Hataylı bayanların 
gını yazmıf ı • 1 1 d b 1 k h '"k '" 1 · · b 'k t tefer D hT V kA 1 t" k aile yo cu vagon arı a u unma la· u um erının tat ı a ı ve • bizzat ererek Kızılay kurumuna 

l 
. a ı ıyde he a e 1

' daı t~t~ d • dır. rüatı 'ıle me•gul bulunan Alman usus z av " verdıklerı muhtelıf cıns kıtlık ııı· 
erme ya: . ım .1• t~n ~- 1 ~ im Bu malzeme Almanyadan yo• ticaret heyeti de .t~h.ri.mize gel- yecek eşyasının ıon beş gün i-
r~.nmdası 151t'! vı aye ere ır am la .-ıkarılmı• ve lokomotiflerden · t' H t' 1 alzeme 
gon ermı• ır. 'k' ~ d s· yk . 1 . . D' mış ır. eye ın ge ışının m d çinde 2500 parçayı bulduğunu 

y t l' t b 1 · ıe alaka ar Askerlerimizin vatan köşele- !. ısı . e. ır ecıye ge mış ır. ı· ge ışa ının aş amaaı ayrıca da 2500 pamuklu teslim 
rinde vazifelerini hakkile başar· g.erle~ını_n de ~eyderpey gelme· olduğu sanılmaktadır. Gelen .~o- olunduğunu bildirmektedir. 
mak için aile düşüncelerinden u· ı sıne. ınt!zar edılmek~~d.~. . komotif ':'e vagonların tesellu.~ 1 Diğer taraftan Jzmirden veri· ı 
zak kalmaları ve bilhassa ziraat Tıcarı .an.laşma hukumlerın~e muameleıı tamamlanacak ve ~u len malumata göre, Karşıyaka 
i,,lerinde asker ailelerine en ufak memleketım1 ızb~len ~l~~nyaya ih

1
A • nakalat Vekaleti emrine verıle· halkı tarafından da bugüne ka· 

bir müşkülatın gösterilmemesi racat yapı a ı me11 ıçın evve a cektir. dar verilmiş olan muhtelif cins 
bu tamimde zikredilmektedir. eşya say111 2 500 parçayı geçmif· 

Namık Kemal 
Vatanperver Şairin 

Yüzüncü 
Yılı Kutlanacak 

Büyük Türk vatanperveri ve 
şairi Namık Kemalin yüzüncü yıl 
dönümü birincikanunun 24 üncü 
günü Üniversitede ve Beyazıtta
ki inkılap müzesinde tesit edile
cektir. Merasim Üniversite rek
törü Cemil Bilselin bir nutku ıle 
açılacaktır. 

İnkılap müzesinde Namık Ke
male ait bir çok hatıralar, kitap· 
!ar ve resimler de teıhir edilecek· 
tir. Bunların arasında ıairin el 
yazıları, mektupları ve okuduğu 
mektebin fotoğrafları da vardır. 

Ege Mıntakasında Mantar 
Meşesi Yetiştirilecek 
İzmir, (Vatan) - Ege mın

takaaının mantar meşesi yetiıtir· 

miye çok müsait olduğu anlaşıl
mıştır. Mantar ithalinin önüne 

geçmek için mmtakamızda bu 
cins ağacın yetiııtirilmesine baş
lanacaktır. Pamuk ziraatinin de 
arttırılması için yeni tedbirler a
lınmaktadır. İyi cins tohum tev-
zi edilerek ekim sahasının geniş
letilmeaine çalışılacaktır. Tohum~ 

BURSA DA 
Ha!k Ekmeği 

Bursa, (Vatan) - Belediye 
Reisi Sadık Tahsin Ersel gazete· 
mize Bur~a için kabul edilen halk 
ekmeği hakkında malumat ver· 
miştir. 

Randıman ve çeşni itibariie 
halk ekmeği tipini buluncaya ka· 
dar çok uğraşılmıştır. Kurduğu
muz iktııat bürosu ile kimyager· 
!erimizin mesaisi neticeı;inde ide
al sayılacak evsafta ve yüzde 
seksen sekiz randımanlı olarak 
(Halk ekmeği) yapılmııtır. Bu 
ekmek, bütün Türkiye için nü· 
munelik bir tip olabilecektir. 

Halk ekmeği, fırancala gibi be 
yaz, lezzetli ve nefistir. 

---o,---
Müteferrik: 

Karadenlı; havafüılnde tur. buhra
nı - tnhlsarlar idaresinden bildiril
diğine göre Karadeniz havalislndekl 
idare ambarlarında ihtiyaç nisbetın
de tuz bulunmaktadır. İdare senclllc 
ihtiyacı gözlSnUne alnrak çuval teda· 
rik etmiş olduğundan bu mıntakaya 
tuz sevklyatına devam etmektedir. 
Karadeniz mmtakasındıı tuz buhranı 
yoktur. 

Antakyada ıtehlr kütüphanesi -
Antakya (Vatan} - Hatayın anava· 
tana kavu,tuğu gUndenberi tesisine 
çalı,ılan 'chir kütüphanesi merasim· 
le açılmıştır. Halkımız, Hataya ışıl< 

ve kWtUr getirecek olan bu irfan yu-
lar fakir köylülere parasız veri· 
lecektir. va!!mı genlşletmlye karar vermıı,tır. 

Eaacılık müze,;I - TUrklye Ecza· 

Bütün Sabıka·ııara tir. 

iş Veriliyor 
--o-

İzmitte Kömür 
Buhranı 

Gerek örfi idare ve gerek ı· hmit, {Vatan)- Şehrimizde 
şıkları söndürme ve maıkeleme kömür buhranı devam etmekte· 
husuı;:.ındaki kararlardan sonra dir. l laik bu yüzden pek sıkıntı 
ihtiyat tedbiri olarak lstanbul çekmektedir. P iyasaya mangal 
dahilindeki aabıkalılar toplan· kömürü getirilmiyerek fiyatların 
mıştır. yükselmcsıne sebebiyet verilmek 

Öğrendiğimize göre lıtanbulda tedir. Dört küfeden ibaret bir a· 
mevcut sabıkalılar 250 kişi ka- raba kömür yirmi beş liradır. 
dardır. Bunların bir kısmını da •• , , 
ı 3 • 16 yaş arasındaki kuçük hır· Uıız1.:erszte e: 
sızlar teşkil etmektedir. ı Fal•lr talebeye yt1rdım - Liseden 

Tamamen toplanan bu aabı- , çok iyi derece ile mezun olınıyan, 
kahları kontrol altında bulun~u- Univel'slt<'de smınannı iyi derece ile 
rabi!."!ek için küçük yaştakıl~r 1 geçemiyen ve yardım için müracaat 
Darulacezeye alınmışlardır. Dı- eden !aklr talebelere bir defaya mah 
ğerleri de muayyen bir ücretle . 

\ d 1 k 
.. d'" 1 · sus olmak Uzere 20-25 lıra yardım e-

nezaret a tın a o ara gun uz erı 
yol ve diğer belediye inıaatında dllmektedlr. 
çalıştırılmaktadırlar. Bunlar ge· I Sınıfta kıı.Jan talebeler için lmtı
celeri de Denizyolları tarafından han - üniversitenin muhtelit şube· 
lıtanbul belediyesine devredilen ıerlnde, son sınıfta bulunup ta sınıt
T ophanedeki bir antrepoda yatı· ı ta kalmış talebeler için şubatta bir 
rılmaktadırlar, Sabıkalıların top· imtihan açılacaktır 
Jatırılmasile geceleri de herhangi ı · 
b . h 1 k k ~ ayı' · 'h Koca. karı UAçlarr - Doçentlerden 

ır ırsız ı va asının, as şı ı · 
lal edecek bir hadisenın önüne .Naşit Baylav eski koca karı 11Açlıı· 

geçi lm iş olacaktır. rından (500) kadarını toplamı,tu. 

Poliste: 
Bu tertipler, Unlverslte tıp tarihi 
enstıtUsU tarafından kitap halinde 
çıkartılacaktır ve ayrıca söylendiğine 
göre bu ll!çlann to.rmakodinami ens· 
titUsUnde tahlilleri yapılacaktır. 

Fen FakWte61nde tahrif evrakr ım

Wıanlye hakkında - .Fen Ji'akWte• 
sinde tahriri imtihan evrakı üzerin• 
de yapılan tahrifat hakkındaki tah
kikata devam edilmektedir. 

Per,embe &ilnil, bir kısım talebe· 

1.12 .940---

SöVASô 
ü<CMAL 

Karı şıklı ki arda 
Almanyanın Rolü 

Yazan: Vahdet GüLTEKIN 
fE5> alkanların siyasi havasııı· 
l,g) da son haftaya kadar 
hissedilen gerginlik bugün .r;: 
rını, bazı memleketlerin dahili 
deki hiidiselere terketmif b~ u; 
n.uyor. Bırkaç gün evvel. ~~ ~e 
Unıversıtesi talebesini bırıbı.r 

~·· geçıren sıyasi gôrÜ§ farkı ka si· 
!arından sonra, Romanyada 

9
• 

! ahlı bır teşekkül mensupları fu· 
kı idarenin bugıin hapiste bU. 

dıJ:• 
nan ılen gelenlerıni kurıuna l 

11 
diler. Romanyadan son ıe e e 
haberler de memlekette gıttikç 
genışlıyen ve şiddetlenen bir k: 
narşı havasının hüküm ıurıne 
ıc olduğunu gösteriyor. 

Bütiın bu hadiselerde Alınan~ 
yanın doKrudan doğruy~ veYi· 
dolayısıle tesıri bulundugu da.J~ı 
kardır. Y olnız, Bulgaristan ~le 
hadiselere sebep olan aınil il r: 
Romanyadakı kanlı vaka 

8 ıı 
hazırlıyan tesirler, biribirin~ee• 
ayrı bır mahiyet gösterılle,..t 
dır. 

Bulgaristanda, milli bir ouıı~ 
taşıyanlara ve müstakil bir ııs~. 
set takip etmek istiyenlere ~·t· 
oı, Almanyanın uzun ınüd e. 
ten beri hııyııllerle, vaatlerle b;', 
]ediği zümre, hulyalarının. ;e 
kikatle olan mücadeleııı~ 

1 
menfaatlerini muhafazaya ÇS 

1~: 
yorlar. Bulgaristanda milli f~~· 
run uyandığını gösteren son 

5
, 

diılelerde bu zümrenin pek .. ~. 
tün bir mevkii olmadığını go bil 
yoruz. Fakat, Almanyanın. ,. 
taraftarlarını daha ziyade beol 
liyerek daha geniş ihtilaflar• Y 
aşması da beklenebilir. 

1 • ise• 
Romanyadaki hadise erın 

memlekete idareten hakim 01f 
Almanyanın tertibile ortaya çı ~ 
tığını kolayca dü~üncbilirıt· au ıı 
da Almony_anın yeni bir plfıttld:, 
başlangıcını görmek ka.b e~· 
Zira, esasen mevkuf bulunad f~ 
ki hükumet erkanını bu e ıe 
Demir Muhafızların kurşunu~ 1 
öldürülmelerinde Almanya 0, .. 
zaman gözetmi§tİr ki, bu . e• 
Balkanlardaki siyasetinin ge'I 
di.ği güne tcsndüf etmiştir. 

l ,oıı 
Almanyanm, bu suret e, . 0e 

hadiselerin, dahıli vaziyetı11 
•I 

bir dc~füiklik husule · getirfl1'~ 
memul olan Romanyada bir t'1, 
rör idaresi kurmak ve bunu~,. 
otoritesini kuvvetlend irınek 1 

tediği anlaşılmaktadır. 

================:;:::::::~ 
Sivasta Passif . 

Son haftanın piyasa vaziyetin· 
de evelki haftalara nazaran biraz 
daha canlılık olmu§tur. Lisans 
müsaadesi verilmekte olan mallar 
için muhtelif memleketlerden is· 
tekler artmıştır. lngiltereden mu
nifatura ithal etmek için İngiliz 
Ticaret heyetine yeni teklifler ya. 
pılmııtır. Jngiltereye gönderile
cek olan incir, üzüm, tütünden 
başka küspe, kuru kaysı gönde· 
rilmesi de kararlaşmıştır. Roman. 
yadaki hadiseler üzerine tüccar 
l::ırımız oraya muvakkat bir za· 
man için mal ihracını tehir etmi
ye karar vermi§lerdir. lsviçreden 
gelecek ticaret heyetinin müzake 
relerinden sonra bu memlekete 
ihracatın arttırılabileccii anlaşıl· 
maktadır. Yunanistana yiyecek 
maddeleri gönderilmesi için ba· 
zı teşebbüsler yapılmaktadır. Yu
nanistana balık ihracı artmıştır. 
Yeni tütUn piyasası açılmadığı İ· 
çin Finlanda ile İsveç ve Slovak· 
yaya eski tütünlerden birer mik· 
tar sevkedilıııiştir. Ege, Samsun, 
tütün piyasalanmn bu ayın ikin· 
ci haf tasında açılacağı tahmin e· 
dilmektedir. 

L!\stlk cıatışı - Piyasaya otomobil 
10.Stiği geldiğini haber alan mıntaka 
ticaret mUdUrlUğtl evvelce !Astık sa
tı.şı Uzerlne koymu!7 olduğu tahdlda
tı kaldrrmıya karar vermiştir. 

Fasulyeden Zehirlenmiş cılar Cemiyetinin l<UçUk Kınacıyan 

hanındaki umumi merkezinde bir ec
zacılık mUzesl tesis edilmektedir. 

Bir ranı1evu el'I bulundu - Fuhuş· 
la mücadeleye devam eden emniyet 
ikinci ~ube rnUdUrlUğü dUn de Be • 
yoğlunda gizil blr randevu evini mey
dana çıkarmıştır. Meydana çıkarılan 
ev Ayşe Nimet isminde bir kadın ta
rafından idare edilen Beyoğlunda, 

Nurl Ziya Bey sokağında 30 numara
lı Mehmet Recep apartrmamnın bir 
dniresıdi r. DUn burada yapılan lı.ni 

arama neticesinde Uç kac:1ınla Uç er
kek bulunmuştur. Ay•e Nimet adli
yeye verilmiş, burada bulunan kadın
lar da muayeneye sevkedllmişlerdlr. 

ler polise davet edilerek tekrar l!a· Korunma Tecrübesı 

iimcr B:ınk satış projesi Su-
mer Bankın yeni satış projesi yarın
dan itibaren tatbike başlanacaktır. 
Dovıet !abrlkala.rının mamulı\tı olan 
c.ıoyalar tek elden yerli mallar pazar· 
laı'l tarafından satılacak ve bu suret· 
le mutavassıUann rolUnU bu pazar
lar yapacaktır. Hıı.Jkın istifadesi dil· 
şilnUlcrek tatbikine başlanan bu pro 
jeye göre, toptan ve perakende bU
ttin satı4lıın Sllmer &nk idare e
decektir. 

Bu hU11usu ıar~1ek Uzere İltan
bul yerli mallar ua:mrları mUdUrU 
Ahmet ve y1lnlU, pamuklu mUcsscse
lcr mUdilrU ômer fktJJnt Vekliletlnln 
daveti üzerine Ankaraya gitmtJler
dir. 

T il Vlll 
1 BIKl.SctKA~VN 1940 

'PAZAR 

l'JL: 1940 - Al:": 12 • GtiX: 330 

R IJMJ : t35G - 2 lnciteşrla: 18 
nVCRI: ısım - Zilkade : ı 

V AKIT VASATI EZA.Nt 

GuNEŞ: S,04 2,22 
001...Y : 13,03 7.?J. 
1KtND1: 15,28 9,46 

KJJAM: 17,42 12.00 
l : lt,19 l,37 

6,20 12,87 - · 

deleri alınm1'tır. 

---o 

Bu suretle otomobil llıstikleri ser-
bcstçe satılabilecektir. 

---oı---

Maarifte: 

Dün Küçükpazarda Dedcoğlu 
yokuıunda 1 /3 numaralı evde 
oturan Petürgeli seyyar hamai 
Derviı oğlu Sefer Günaydın, ~e· 
h;rlenme alaimi gö~terdiğinden 
can kurtaran otomobili ile Cer· 
rahpaşa hastahaneıine kaldırılmış 
ve biraz sonra ölmüştür. 

Pasif Korunma Ekipleri 
Pasif korunma iılerinde kulla· 

nılmak üzere mahııllelerde ekip
ler kurulacaktır. Bu ekiplerin 
masraf kar1ılığının halktan alın
ması kararlaştırılmı~tır. Giyindir· 
me masrafı olarak bina sahiple· 
rinden bina vergisi nisbetinde bir 
para alınacaktır. Mahalle ekiple
rinin dört bin kişiyi bulacağı tah· 
min edilmektedir. Beher kiJinin 
giyinme masrafı ıeksen lira ka· 
bul edilmiştir. Bu vaziyette halk· 
tan toplanması icap eden para 
miktarı üç yüz yirmi bin liradır. 

On bir evi oyan hırsız - Son gün
leı·de Fatih, Kumkapı ve Fener eemt 
ıerlnde ıık sık hırsızlıklar olmakta 
ve buralara dndannn hırsız hiç iz bı· 
rakmadan evleri soymakta idi. 

Muhbirin Nacı l!mlnde bir talebe 
olduğu yazılmışsa da bunun sehven 
yazıldıll anl!Lfılmıştır. Tahkikat bit· 
mek üzeredir. Evrak adliyeye tevdi 
edilecektir. 

Köy enstitüleri için - Maarif Ve- Yapılan muayene neticeıinde 
Emniyet ikinci •ube memurlarının 

aldıkları tedbir ve eıkı takip netice· 
sinde bu azılı hırsız Fenerde bir evi 
soyarken auç UstUnde yakalanmlf • 
tır. Abdullah oğlu ŞUkrU ismini ~ı
yan hıreız bir ay içinde muhtelif 
semtlerde tam on bir ev soymuştur. 

Adliyede: 
Tan gaı.etesl aleyhine ~çılan da

,.a - MUddeiumumUik bir yazuıında 
inhisarlar memurlarma hakaret et -
tlğl için Tan gazetesi muharrirlerin 
den :-iacl Sadullah ile neorlyat mU· 
dUrU Emin Uzman aleyhlne dUn bir 
dav& açmıı,tır. Yakında asllyo yedin· 
ci ceza mahkemesinde duru~maya 

b~ltnacaktır. 

klleti müfettişlerinden Hayrullah, Seferin yediği yemekten zehirle· 
köy enstltUleri için yatak, yorgan nerek öldüğü tesbit edilmiştir. 
ve talebeler için giyecek şeyler almak Seferin Ayazmakapıda aşçı Mah. 
üzere tstanbula geimişUr. mudun dükkanında yediği fasul· 

Yau kursları - 4/ 12/ 940 tarlhln· yeden zehirlendiği anlaşılmakta• 
de ilk mektep muallimleri için ÜskU- dır. Dükklnda bulunan bütün ye 
dar 19, Beyoğlu 13; Eml~önU ı de mekler tahlile gönderilmif, aıçı 
basit vasıtalarla deneme ve yazı 

1 
Mahmut, yaklanarak tahkikata 

kursları açılacaktır. ı başlanmııtır. 

ŞUkrUnUn çaldığı e~yalar satıldı

ğı ve sakla11dığı yerden alınarak sa
hiplerine teslim edllml' azılı hıraız 

da adliyeye teslim edllmlı,tlr. 

l'ılagdanın arkada'' AH :'.\lubsln Be,yl görünce gömüldü
ğü koltukta. canlandı, boyalı dudaklannda tath olma.11na 
itina ettiği, geniş bir tebes5ümle beyaz, kusursuz dt,ıerinln 
hepsini birden gösterdi \·e bir ekse.l~n«a tıpkı konte9 gibi 
ellnl öptlirmekten hususi bir iftihar ve minnet duyduğunu 
hissettirmlye de bilhassa itina etti. Sonra. All llub&ln Be
yin artık pek !ala konu,tuğu dilinde musalıabe çarçabı.ıJ< 

gayesine erişti: 
- Slı;I rahatsız ettim ekselans. HenUz giyinmemı, ol· 

duğuow.u fMÖr gelip haber ,·erince doğrmu çok mahcup 
oldam! 

- LOtfedln de benimle istihza etmeyin. Burada mab
cuıı olmaaı lc-ap eden benim. Çok ıeç bazır olabilmek &ü· 
ı;el lmdııılarm lmtlyazr lken ılz erkenden ı.okata çıkıp bu
raya geliyorsunuz, fakat ben nice zaman aonra b~ır olup 
meydana çıkabiliyorum, Bu ıeclkme 3·üzünden ne mesut, 
ne latif dı.ıkikalar kaybetmlt oldoğomu ise çok iyi biliyo
rum, emin olan! 

- Aman Yarabbi, bir Türk diplomatı ne kadar naılk 
ve %arif bir mallJQk! Sözlerinizi Uet• bir mualkl ııbl din· 
le41m. Bunların mhınetlni cok aamlm' bir hisle b:ı.zı 9eyler 
.CSyUyerek ö<Jcmlye ~tım. 

- o bnlde ben ele bu nmlmlyete kartı pek minnettar 
biı' halde ılzl cllollyeooilm. 

- De-.·ıet tly•tronnun, ikinci perdetlıade bUytlk bir ba• 
Jet bolunH blr opera zerJadrfmı bWyonunnz. delil mi 
eksolli.ns f 

- Tabii bWyttrum. l\lemleketlmdeki yeni rejim b"11 
böyle lf&b bıraww ıDefJfuUycUm sanat haberleri dnynuya 
lnhitiar odlyor. 

- ;;;u haldo bahlettlj"lm balet &usınım!a Magdanın en 
büyük rollerdon biı1nl Dldıfuu da elbette blUyoraunuz ! 

- BHntcmeiı? lnıklın " r mıf Kendisinin bir haftadan
_.. M\tnn k"°~alan bu rolün tarifine ,.e ıeııasına alt. 
O kdollw' di•J..am " o derece anJattı ki, bu role alt dan1-
lan lllllıe ~ edebllooetlmden eminim. 

r ' ! KY~=m©~~~:~1:r ı 
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- ~o halde, aziz ekael4na, l\Iaıctamn kabiliyeti ve tlyıı.t
rodakl balet heyeti arasmdakl me\·kU ile bu yeni rol ara
•ında bliyük blr mesafe bulunduğunu dtt.,unmeitlnlı; mi'! 
Hele bu rolU aJışlle evvelki (Un haber ,·erdl~I (Ta-;;rada 
ya.,ıyan hasta teyzeyi ziyaret) anısında bir mllıuısebet o· 
labilecej"l hiç hatırınıza ıeınıedl mi? 

Ali ~uhslo Beyin rengi belki biraz, pek &7. deflşml1· 

ti. Fakat hiçbir teY ı;öylemedl. Dudaklarında t;evlmll bir 
tebcsallm, gözlerinde hafif '"·e munis bir ıo:ık, artık t&IJ· 
bl bulunmıyan dlplomııtıığma alt blitiin zerafet ,.e •ofuk
kanlıhğı bu otıemmlyetslz Opera dam.öıtine gösterebil• 
mit olmaktan ayrıt•& müftehir, onun dc\·am etmesini 
bekledi. Kaf'!ısındakl kadın deminki kibar ed:ıl:ı.rr artık 

hırakmı,, koltukta doğrularak ve mahvına yUrUduğü dllş· 
mana «anki hucum edlyormu' rlbl bir tAvır alarak an
latıyordu: 

- Magdanm o ıöylodlil kasabada yakın '"·eya uz.ak 
Jılç ldmse<ıl yoktur. BlndlkJ trtn hattı üzerinde ancak bir 
~eyrckllk bir l!lltMyona indi. Devlet tiyatrosunun yeni 
umum müıtUrtl olan Kont Velternlk'ln o tarafta bir 'A· 
to.;u vardır, Kont ta ev,·eıı.ıı gUn otomoblllle le üç gün 
ııonra dönmek üzere '4toı;una glttl. lhtlyar ve e,·ıı olan 
eski umum mllcHlT :r.amunında hep ehenmılyetısl;ı; roller 
alan Magday·a btklr ve nlııbch~n genç olan yeni umum 
mUıtl\r gf'llr gelmC7. mühim roller nrllmesl e<Jaıscn derhal 
hcrk~ln fUphe&lnl uyandırrru,tı. lktslnln aynı günde 
böyle kaybolu_şlanndakl mAna tlyatToda herkesin at1ın· 

zannetmeyiniz. Muh.lbbcnizln Vetternlk tatosunda l1c dör& 
ıtın kalarak benbn hal>kım olan rolü ele geçlri,lnln be· 
delini ödemlye gittlflnl size kat'lyyetle eöyhiyorwn. Eter 
bilmemekte lnnt etmiyccck!fenlı; öğrenmek beş dakikalık 
bir iştir! ... 

\'e hakikaten 9üpheye lmktln kalmryacak surette her 
~yi öğrenmek için AJI ~luh~Jn Beyin boş dakikalık def il· 
se de ya.rım günlilk bir %aman \'e gayret nrfetmeal kafi 
gelmişti. O zaman birden Ali ;\luhain Bey ı&ı,ıdığı zincir
leri bh'blrlne ekllyen anahtarın eline ceçtı~lnl hiueden bir 
adam heye<-anı duydu ve o anda bu tehlrdeıı hemen hare
ket fçln Ani, yenilmez bir karar verdi. KopenhaJda kol· 
makta inat ederek kendlcılnl daha faı;Ja glilünç etmlyo
cektl. Bir buçuk cUn içinde bütün hazırlıklannt gördü. 
Zaten asıl sen·etf İsveç bankalarında olup Danlmarkada 
yaları: "1n1Uk Uıtlyacr için IAzım parayı tutuyordu. Bunu 
bir çek halinde Porlste bir bankaya yollatınca, Bertin yo· 
Juyla \1Ze muamcleı>lni bir ı;ııat içinde bltlrıllğl pasapor
tu hazır ,·e kendisi ayrıbrııya lmade buJunmu' oluyordu. 
Macdanın muhafaı;a. ettıtı apartımana. Jkl eatrrlık bir tez
kere yolladı, arhk Kopenhaadan aynla<'ağtnr kuru bir Jl. 
lianla bildirip teyı;eslnln ııhhatı için temennilerini 111\'e 
etti. Kibar Aşıkların hele böyle uzun bir mttnaaebettcn 
sonra ayrıldıkları metreslerine te\·kaladc bir elmas ~·eya 
dOl&'UJI bir çek bıraktıklarını, bunun usulden oldujiunu 
bilmiyor dei'lldl. Fakat Magdanrn mektupla beraber 7.ar· 
tın içinde buyle hlr cek veya zarfın yanında bir mücev-

her kutusu arıyacağını dfl'}ünerck acı acı gülmekle lkti· 
fa etti. 

Hayır, bu macera kudlılne çok pahalıya mıı! olmuş· 

tu. Artık kendi kendl!'ll için flevtlmlytteğlnl ~k açık bir 
IJCldlde ona Uıta.r eden bu mac.era, va.idile pek SO\'llmı, 

\'8 lnhltntl başlamı~ olan yakL,ıklı ve &'CÇki:ıce erl•ef:in 
lıalhluıtı- acı ltlr kin uva.ıdırını, bulunuyordu. 

clıı. Fakat ben fUpbe ve tahmin U1.c1flnıle konıı.şuyorıım \Ark.ası """") 
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Sıvas, 30 (A.A.) - Dün feh; 
rimizde eaat 10,30 da başlı>·:rıj 
bir saat devam eden hava t Jt• 
kesine karşı pasif korunma ,ı 
nemesi yapılma§ ve muvaffakı.Y 
le neticelenm~tir. 
·-~-~~-~~~-~__...,.-

Askerlik işleri 

Şabeıe Davet 
Beşik~ Askerlik Şubesinden: 
1 - Okur yazarlığına dair diP1; 

masi bulunanlarla lise, orta ve .uıı• 
mektep mezunlarından 20·40 Ya;., 
dakl bayanlara mahsus Askeri U' 
tahanelerdo UçUncU defa açılacal' f. 
lan Yardımcı \e ha ta bakıcı JJtııleJl. 
reler kursuna iştirak etmek istI>;rd 
terin kayıtları yapılmak Uıere il ıtt 
adet vesikalık totoğrafla ~ul>•ı:..ı 
her glln ve ıaatte şitııhon mUr• 
etmeleri. !>'• 

2 - Bu kurslara iştirak edccc1'd P' 
yanlara kurs sonunda vcktı.lctçc <ti' 
loma verlleceği gibi birçok rtıçb~ 
yet ve imtiyaz hakları da kazan 
olacakları 110.n olunur. ~ 

Yeni Neşriyat: 
Edirne - Edirne Halkovlnln ~ 

kartmakta olduğu bu mecrnıı8"ı• 
dörciUncU sayısı kıymetli ya.zıltl1 
çıkmıştır. 

lslfıın - Türk ,\nslklopcdlsl - r:
çok luymetli ya::ıları ihtiva cdcfl 
eserin tiçuncu s:ıyısı çıkmıştır· 

• 1ıt11 
Daktllotr"n dcrıııerı - J.{ıııd ,~ 

HAmlt Oren tıu·nfmdan nctrc~:...,ı;ı 
bu eser t.at..bllmUı tir ders ıcı 'ııı
glb! lstifııdrlldır. Her dııktılore 
zumlu bir kitaptır. ~ 

~~---~~~~------~ 

Mes'ut Bir Nlşao 
Sıvas mebusu Abdurrahman r:~ 

Demlrs.ğın yeğeni Şişli çocuk ha.! 1 
nesi Mlstnnlarından Dr. Bııhti~". 
D.ımırağ ile tUccardan Muhsin ~f. 
ret 'l'Urenln kızı Zerin 'l'Urcnln ıı t' 
şa.nlanma mcrıısımı dUn gece 1'01<t 1" 

tıyan salonlarında gUzldc za'llltı~. 
zurıarlle vo ııam•-t ,,ır hııva l(; ?1' 

l awde tes'it •• 11ım1t;tir. AUolertııl te 
11* ~ ~n!WY'a l&&det dil~ 
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RUMENLERİN 

'' Vatan Babası ,, 
( iT AL YAN - YUNAN HARBiNDEN DERSLER l 

Tarihin En Büyük Aşk Romanı llliıııiılijilıiiııiıııııii• 

\"ı.rtn: lfll.A EU:l 

liurremin Mihrünnisaya Aşkı Hak
kında Dedikodu~ar Başlamıştı 

-51 -

Profesör Yorga, 13 
Yaşında İken Hegeli 

Tc.ıkit Ediyordu 
Romanyadan 

gelen telgr&flar 
Demir Muhafız 

Partisln!n bir e· 
kipi tarafından 

Romanya· sabık 

~ihrünniaanın kendini topla- ı vardı. Güzel bir şey yaratan her Başvekili Pro!e-
1-ıı uzun sürmedi. Cihangire o- sanatkar, Hurremin bunun kıy· sör N . Yorgn'nın 
il -.kının ateıi bütün benliğini metini bildiğine ve alıcı olduğu· da cildUrUldU@· 
d~tdı Ve bir an için baıını dön-ı na emniyet duyabilirdi. ı nU haber ver· 
llten tehlikeye kartı kendini ko· Mihrünnisa, Cihangire her fır· mektedlr. i'nır. N. Yorga 
~u. Sakin bir sesle Hurreme ıatta ıu sözleri söylüyordu: Pr?ff'ı<ör N . Yorga ıle Romaııyu. 
tdj ki: en buvUk füımini kaybetmiş bulunu· 

- Ülkemiz için böyle bir va· yor. K-rk senedenberl Romnnyaım: 
kı;- Oilum, ben aenin babanı risimiz olması ne büyük saadet· kiJltUr ı=eviyeslnl yUkseltmek vnzlfe· 
be , •eviyorum. Bu ıevgi se.ıi de tir ı sini yüklenen bu adam, memlo!-\c. ın 

d 
~un oğlum ımevkiine koyar, her ilım şubesinde yer almış ve bcy-

tgi} nıi? Hürremin asıl annesi Jodh nelmllel bir isim kazanmıya muvaf· 
Bai, rakibinin kendi oğluna bu fak olmuştur. 

(:' ;-- Evet koyması li.zım gelir. kadar dost çıkmasından dolayı, N. Yorga, Romanyada kUltür he.re
ı~--ı •ben artık bir çocuk deği- çok memnundu. Mihrünnisa ile ketierlne ilk defa tair olarak g\r· 

~·· • M 

21~RMLI TUMENLER 
YAZAN: r'\. SEVKi YAZMAN 

• 

-;:ı. siz de ~bana anne olacak ka- mlştir. Münekkit, ntiflr, dramat.ör, 
'"'t )'aılı görünmüyorsunuz. Hürrem arasında gizli bir aşk ol- hatip, killtUr ekipleri reisi, üniversite ~ imanlar 19 39 - 40 harbin- çin hunları sağ yanlarından ile· .ne.mııtır. ilk harekatta Yunanlı-

l•:L duğuna dair rivayetleri hiddetle, profesörü, mebus ve nazır gibi bir· ~ · ·· k h ·· 
tii)•Yl<11rünniaa tatlı bir tebessümle birinden ayrı fakat bir memleket l· deki muvaffakıyeti~~inin rı surere enuz yeni seferberli- lar tarafından süratle tahrip olun-

dü: ve şiddetle tekzip ediyordu. çln ayni derecede faydalı olan vaşıf· her halde yarısından fazlasını ğe başlamış Yunan ordusunun ar- dular. Bu hal, İtalyanların gözle· 
- Oilum, dedi, Y&f denilen Salime diyordu ki: ları edinmiş olan Yorga, memleketin· zırhlı tümenlerine, yani tankları· kasına düşürür, memleket iç:ne rini yıldırdı, cesaretlerini kırdı. 
~ · d de (Pater Patrlae) vatan babası adı· 1 rhl . . · k h t f il k b 11 k b· , ~ıanlann batıl itikatlann an - Aralarında sevgi varsa bu- nı almıştır. na, zı ı otomobıllerıne, bunun gırere er ara 1 a a u a · e· 3 - Zırhlı tümenin sevk ve 
~ır. Bebeği ile oynıyan bir kü- nun gizli tarafı yoktur, Fil gibi. arkasından sevkedilen bindiril- d ob ilirlerd i. O d erecede k i, bu idaresinde İtalyanlar asla kabili-

~lik kız& ivi ıbir anne go .. zü ile ,_ b * mi• piyadeye medyundurlar. Al- şera it altında Yunan ord usunun '-'et gösteremediler. Yıldırım har· 
b y bir hediyeyi gizlemek im11.anı u· " t b ı · " le . iliriz. Çocuğunu deiil, 1870 de doğan Nicuıae Yorga, ilk man zaferi Polonyada böyle baş- se.er er ığini ve yı[:ınan. nı ( te· b i naz.ariyeeisinin kendilerinden 

ı lldıni dü•ünen .kadınlar da yaş. lunur mu? yazılarmı 12 yaşında neşretmiş ve )adı. Polonyanın arızasız ovala- cemr.ıüiinü) yapması. gcı iden ik- olması da iıe yaramadı. Zira 
"tı " H h .... · fil ilk konferansını da bundan bir sene 1 ı · · k h ı ne olursa olsun, hiç bir za- urrem, arpte zaptettıgı • sonra vermiştir. rında mevzi almıı olan Polonya ma ~ .m ~sı gn) rı mum ün 8 e harp nazariyeden ziyade icra 
~ anne sıfatına layık olamaz· lerin hepıini üvey annesine he· 13 yaşında iken bUyUk bir cesaret ordusunu biribiri ardından ge• g~)~bılırdı . Bu olmadı, ol m.ıdı. kudretini istiyen b ir fiildir. Bi
r..~ Sen babanı o kadar ıeviyo· diye ediyordu. Dekan harp fil. ve olgunlukla Hegeti tenkit eden bu len tank sıraları yardı. Polonya Nıçın? ~u yazının. m evzuu da b u.

1 

dayette ve yegane istihdam edi-
.:"111 ki, onun bir parr••ı diye ıe• N konferansı ile bUyUk alttkayı üzerine orduru cephede ve Varsovada nu tetkık etmektır. lccek cephe olan Epirde tanklar-" el -w- !erinin en meşhuru olan uru çekmi!} bulunuyordu. 19 yatında blr • 
'e ıevmelc istiyorum. Tıpkı o• Baht ta bu arada idi. kaç cilt şiir ve yevmi gazeteler<le bU· çarpışırken Alman zırhlı tümen· ı 1 - Verdiğimiz Alman mi· la münferit hücum yaptılar, küt· 
~ ağacından yetiıen bir çiçek, yük tarihi ve ilml makale ve Homi· )eri Brest Litovsk'a girdiler. Po· ıallerinde görülür ki, darbeyi vu- le halinde kullanılamadılar. Son-

e) bir gonca gibi... Rukiye de diğer kadınların ros'un da İlyadasmı Rumenceye çe· lonya ordusu daha adam akıllı 
1 
ran zırhlı birliklerin her şeyi gö- ra kütle halinde asll harekata 

liu ,ı_. 1 . ~ı.. .d. f!L · · · · vırmlştir. 1906 da Semanntorul ( 1:-~ · h d l k k"" 1 h ı· d l k ~ rrcm, smır enmlf i10i ı ı. ~rını teyıt ettı: kimci) adlı bir mecmua ve buna bağ- arp yapama an, bütün gerisinin ze a ara· ut e a ın e mem e et m üsait olmıyan Prespa • Uhri gÖ· 
lltlı tatlı baıı dönerek sordu: - Aralarında sevgi var, fakat h bulunan grupun başına geçen Alman zırhlı ~ıta.l!.,rı . t~.raf~~dan d~h~.line. dalması ı~~tt.ır. ~u i~e l lü arasındaki dar ve ar1Z.3lı ara-
ij'." Ya ben aizi ne ı.Eatla aeve· apaçık ve dürüst bir tekilde •• E- Yorga, an'anecl edebiyat cereyanını allak bullak edıldıgını gordu. buyuk bır cesaret ışıdır. Zıra ka· ziye alındılar ve en nihayet Gö-
ıtitn? ortaya atmıştır. Riyaset ettiği grup f d d k d ·· ğer Hurrem, Mihrünnisayı sizli, vatanperver bir anlayışa sahip oldu· Belçika, Holanda ve bilhassa 1 erecc e u ret gosteremezse rice mıntııkasında kullanıldılar. 

'it.,- Yine bahanın parçası di
~·· Bu suretle öiz üçümüz bir 

gizli görseydi her halde kendisi- ğundan buna bir siyasi hede! verile· Fransada da ayni hal vaki oldu. daldığı düşman ülkesinde çev- Bunlar zırhlı kıtaların sevk ve 
rek bir parti vücude getirilmişti. Bu Holandaia.ar Möz üzerindeki rilip esir edilmesi muhakkaktır. 1- idaresinde parlak numara almı· 

"•rlık halini alınz. ne fil gibi göze görünür hediyeler parti · ad N ı D k t t nın 1 aıııyona emo ra ya· köprüyü .• Fransızlar Sedan önün- ta yanlar bu cesareti göstereme- ya müsait degvildir. 
~ - Ne sıfatla olursa olsun si
~~cme müsaade etmeniz be. 
~· İçin en büyük bir saadettir. 
~~ ııevebilmek için ayağınızın i· 
t~•pteden toz1 toprak olmıya 

nı. 

di>' Öyle ise beni babanın ruhu 
di> t, onun teneffüs ettiği hava 
teı·'· 9nun hayatını her Kiin ta• 
'r i}oen uyku diye sev. Üçümüz 
ı::-:daki sevgi yaman bir fCY 
~ k, Hurrem, dünyanın bir e-

t:' IÖremediii bir ıey ••• 
IQ ~ttan Rukiye, Hurremin Mlh-
1ııj4ııayı sevdiğini pek çahuk 
·~ı. Kendisini anne bilen Hur
'iıı baıka aırdaı bulamadığı i
~·· her gün saatlerce Rukiyeye 
~l~or, Mihrünni.sa hakkında 
dıı bırıden taşan hisleri anlatıyor
. · liürremin hazinesindeki en 
;~etli mücevherler birer birer 
ıq ~or, bunların yerine Mih
~ı:"ıaanın verdiği hediyeler ge-

lltdu. 

vermezdi. 
(Arkaeı var) 

Bagbkl Proıram 
9 Program, 9,03 Hafit program 

(Pl.), 9,15 Ajanı haberleri. 9,30 MU· 
zik pr.ogramının devamı (Pi. >. 9,45 
Ev kadım • Yemek llstesL 

12,30 Program. 12,33 MUzlk BUyUk 
taınl heyetı. 12.50 Ajana haberleri, 
l3,o:5 Büyük Casıl heyeti programının 
devamı, 13,25·14,30 Radyo salon or· 
kestrası, . 

18 Program, 18,03 Rndyo caz c.r • 
kestra.<1ı, 18,50 Fasıl heyeti - Kanşık 
program, 19.30 Ajans haberleri, 
19,40 Muhtelif tarkılar, 20,15 Mu!ilü 
kaleydoskop'u (Pl.), 20.30 Konuşma . 
20,45 Saz eserleri ve yeni şarkılar, 
21,15 Konuşma, 21,30 Şan soloları, 
22 Seçilmlt tangolar (Pi.), 22,30 A
jans haberleri, 23 Dans mUzıii (Pi.) , 
23,25 Kapanış. 

tık Operet SanatkArı 
CEMAL SAHİR Jt)BtLESt 

nl milli demokrasidir. 
deki köprüyü atamadan Alman diler. Büyük Harhin misaline u· Netice olarak: Malzeme bu· 

* zırhlı kıtaları buralara yetiştiler. yarak yalnız taarruz cephelerin- günkü harpte zaferi temin ıçın 
Profesör Yorganın iki büyUk vas- ve geçtiler. Cepheyi yaran Al· de piyadeye yardımla iktifa etti- en mÜeHİr vasıta olmakla bera· 

fı vardır: 
Hatiplik ve müverrihlik. Yazdrğı man zırhlı kıtaları Som, Sen, Ü· !er. Toplu harekat olarak yalnız ber onu kullanan ve neticeyi a· 

yariht eserler, kitap ve broşürler bi· vaz nehirlerine ricat eden Fran· Yugoslavyaya ilticada birle~miş lan insan olduğuna göre ayni mal 
nl aşmıştır. Ve blltUn hayatınca neş- sızlardan evvel vasıl oldular. Bu olduklarını gördük. zeme, hı:r elde ayni i•i söremi-
rettlği edebi, llmt, siyasi, felsen ve · ll · · d ·• · k d f " 
tiyatro külliyatı çok şayanı hayret- mısa erı ıste ıgımiz a ar ço· 2 - talyan malzemesi kendi- yor. Almanlara zafer temin eden 
tir ki, 2000 rakamına yUksclmlştir. ğalt a:biliriz. !erinin bütün propagandasına rağ zırhlı tümenler, İtalyanların elin-
Kırk sene zarfmda ikisi yevmi ol· İtalyan • Yunan harbinde ne men Almanların derecesine çıka· de htç bir it görmeden dağıkiı. 

mak üzere binden fa.1;\a gazete ve göri(yoruz? Zırhlı tümen teşki· 
mecmuada yazılar yazmıt ve 20,000 • . 1 
den fa.zla makale ne.'ırttmı,tır. \atı belkı Almanlar~an da evve 

Profesör Yorga, Rumen mllletinln başlıyarak ve cYıldırım harbi• 
tanıdığı en büyUk hatiptir. Yıllarca 1 nazariyeaini bir İtalyan genera
durmadan btıtttn ~ebelcrtnt milleti, linin {'Ccneral Oouhet) çı'karma-
mlllt davaları sevdırmlye çalışmış ve . . . . 1 
bu uğurda bUyUk gayretler sarfct- sıle daıma ıftıhar eden talyan 
mlştlr. Bu cUmledcn olmak fü:erc ordusunda bu tümenler iç ın ye· 
Valeni de Munte 'ehrlndc bir rer • gine tabiye esir olmak veya kom· 
best Un!versite kuran bu idealist, e· b' d 1 · · k k 
melinin tahakkuku için bi\O. menfaat şu ır ev. et arazısıne açara 
yıllarrıı. yalnız çalı!}mrştır. Proteıör enterne edılmek oldu. 
Yorga'nın Rumen kllltUr hayatında Arnavutluk cephesinde İtalyan 
gördUğll hizmetleri burada kısaca hU zırhlı kıtası yoktu denemez: Da· 
!Asa ederken, onun cHigaculturala> . . • 1 
kültUr birliğ" adındaki ve her \' 110.· ha ılk teblıglerde Yunanlı arın 
yet merlcezinde birer şubesi olan mll· Epir cephesinde 9 halyan tankı 
esscselerini unutmamak 10.zrmdır. tahrip ve 5 tane es:! ettiklerinl 

1932 de Basvekll olan profesör h b ld k S J 30 t · · 
Yorga, bu vazıfeyt talebesi l<rnl Ka- a er a ı-. onra w •• ~neın~ın 

~~ifi~ 
Mek epliler Müsabakalan Başladı 
Haydarpaşa Boğaziçini, Hayriye 

Beşiktaşı Yendi 
Mektepliler arası lig maçları dUn 

Şeref stadında başladı. Geçen sene 
yapılan mUsabakalnr netlceııinde ikt 

kümeden birinciden dörc!Uncilye ka· rolun ısrarı üzerine kabul etmiş, ild Yu~oslavyaya kaçtıgını ogrendık. 
sene mevkii iktidarda kaldıktan son· Görice harekatında da 30 • 40 dar derece alan mektepler bu sene 

İkinci devre daha hAklm bir oyun 
çıkaran Haydarpaşa Uç gol daha kay 
detti. Boğaziçi buna ancak bir golle 
mukabele edebildi ve maç ta -t· l Hay 
darpaşanın galibiyeti ne netlcelendl. 

b.r Cünün .birinde bütün saray ha
,, •ldı ki, Cihangir oğlu Hür
lıf t, on bin atlının kumandanı 
• •tını ve Şahı Cihan unvanını 
~ittir. Husrevi aer.best bırak· 
'it.; llkırdıaını kimse aiıza bile 
b'b ~ı. Hürrem biç bir zaman 
~~ırıa itaatsizlik etmemifti. 
'-rtnnel bir askerdi. Ayni za· 
~ aanat iıtlerinde ince zevki 

3 BlrlnclkA.nun Salı ra is~lfa ~erek kitaplarına n tale· tankın Yunanlılar eline geçtiğini birinci kümeyi teşkil etmektedirler. 
._, Tt t ... edf ..... --.. a belerıne dönmUştUr Bundan sonra h b ld k B "k b Hayriye - Kabataf v--r ya roaa ... om _, nuuu kıymetli profesör, ·Ayan Azalı ında a er ~ 1 :.. u ~1 tar u cep-

Şehir TiyatrOBu Sanatklrları slyast iktidara sahip olarak görütur. hede hıç degılee bır İtalyan zırhlı Haydarpap - Bbiaziçi İkinci ve son oyun Kabataş - Haf· 
riye aruında oldu. Hakem ybte a.
haettin ldl. llk devretrl karş.hklı hU· 
cwnlarla ve mütevazin bir feklkle 
cereyan eden oyunda her iki taraf 
birer gol yapWar ve devre 1·1 bera
bere bitU. 

SanatkAr NAŞtT 1938 d~ de Kraliyet meclisi Azalığı· tümeninin mevcut olduğunu gös-
Prbna4onna Novart tnna Tot.o na tayın ~ilmiştir. teriyor. 

Haydarpaşa • Boğaziçi dUn flkis· 
tur mucibince gUnUn ilk karşılaşma
sı Haydarpaşa ile Bo~aziçl arasında 
oynandı. Bahaettln Uluözün idaresin· 
deki bu maça her ikl takım lam kad 
rolarlle çıkmrı, bulunuyorlardt. 

ÇARDAŞ· TARLAKUŞU operetlerl ========C=a=v=ı=t=V=A=M=A=iÇ= Bunların cephede istihdamı i-
Naşldln Nureddin Hocuı lbatmalana Sıaallan çin yer yoktu da denemez. Va-

Zengtn program. Gişe her gtın açıktır kıl Cörice cephesi dağlıktı, keza 
hllftl Pindos dağ:arında da kullanıla-

81tlD Nidan .. lllaadıraa Utla glnlllerı 
anlı 1llaldan a9aa urat we llarelıet Dimi 

kollejliler RevOsD 
blCK POWEL- ROSSEMERY LANE 

PriaciDa Lane'nin kud retile bir harika ••• 
- Frec:l Varinıı'in cazile bir alet-•• 
- Holivut ıüzeUerile bir efsane dünyasıdD"-. 
- Temüllerini hazırlamak., Gençlik at.,mi kalblerinde 

duymak .. O giinlerin hayalini yqamak istiyenler ••• 

Bugün L A L E ye Koşsun 
l b~kA T: Londra üzerine ilk büyük hava tu.rruzu 
~ Seanslar: 11 - 1 • 2,30 • 4,30 · 6,30 ve 9 da 

8u hafta SUMER Sinemasında 
" ~LLE DARRIEUX, IEAN KtEPURA ve LUCIEN BABROUX 

iKi GONOL BiR OLUNCA 
~llhteıem ve mUkemmel muıiki ve prkılı filmde aevimlilikleri, 
ıutleri ve cazibeleri itibarile emsalaizdirler. Monte Karlo'nun 
~· hayatı arasında çevrilen ve Monte Karlo'nun gece hayatı .. 
'ı traaını ..• Serenadlannı.. Gazinosunu ... Tasvir ve bunlar ara
~1d• canlı ve cazip bir aık macerası .. , İlaveten: Bir müzik 

le suaresi. Seanalar: Saat 11. 1 - 2,30. 4,30 - 6,30 ve 9 da 

'~---------------------~ 
rUgün S~~~2~ ~:~emasında' 
:lllNSLIBIN AŞK lllAllll'GMu 

1 ~~ ~~O&~. ~!! N ... ~i Ev~ ~ü~ü;: :~ film 
'Murat. Kathe deNAGY MO NA GOY A 

tarafından tarafından 
lılatineler l&at :n de baflu __ , __ __ 

H&ber aldığımıza gOre sinemalar mazdı . Fakat kütle halinde Epir 
bugünden itibaren seans saatlerini cephesinde pek ala istihdam olu
değlştırmlşlerdlr. Yenf seans saatte· naıbilirdi. ltalyanlar bidayette 
ri: ıı . 1 • 2,30 • 4,30 • 6,30 ve 9 da taarruzi harekata kalkı,tıkları i· 

Birinci devrede Haydarpa.falılar 

şuurlu ve hAkim bir oyun oynadılar. 
Bir de sayı kazandılar. Ve devre 1-0 
Haydarpa~ lehine bitti. 

RESiMLE 

Jklnei devreye çok canlı ba.şlıyan 

Hayrtyelller devamlı bir hlkimlyet 
tesis ettiler. Ve ikt gol daha kayde
derek Bahadan 3·1 galip ayrıldılar. 

ADOLF HiTLER'in Hayatı 

16 Jlltler' (okla 1...-et edllen 
mltferll) .. m1111 ..,,... cep

hede ll'endllUe beraber çal"91' bir 
nefer diyor ki: cBlr ıec~ kw,111 ka
dar resmi tanrtı blr adam. 

17 Bu hüküm her vakit lçln dofru delildi. Hltle
rfn (yhıe okla lpret edUmltUr) neıtelf claklkala· 

n da cörllltlntü. Meeell ba resimde tubfhk ~pan 
a~nn ııeyrederken efleadltl lıeUL dlM'Mn de-

\'anuDC.'a kencUstııe evinden bir ~J 16lllderllmemlftlr.• 

müthiı 

8111• 
Herit<ıei h~ecandan titsetccek 

muazzam bir film 

iPEK Türkçe Sözlü 

........... DEMiRKAPI 
Amerikada eski Gangsterlerin korkunç maceralarını ibretli 
akıbetlerini gösteren harikulade bir ıaheacr. Baı rolde: 

18 tt\ütareke daJdkalılndıa BJtler (Jhte okla lıjaret 
ecllbnlfth" J P"""'181k'ta bir hMtaaede ...._ ... 

JGM8· BardaRr htctUz p&ı oNutu iddia edllea bir 
caz pderlne dolmallMftU. Harp eeDMl9da ;,anlı c!t
ye Ud defa ... .._,. glrmlıı)Mr. 

ve 

Alto•• Ocreu 
Tiirtııipe • 1 il •: 

leılellk ..... a.,.. AJ'i* 

ı'°° 760 4ı8e 168 k1arlaf 
HariçllMlnlebllw: 
iieDeWı; 

·~ ..... A7I* 

SOO I~r. yoktur CHARLES BOYER ____ ,,, ı 2100 1'10 

.... Sı +': lıl • 1 • 2,30 • 4,30 • 8,30 • 9 tla ~ ... .... ~- --

G(JNIDllEN 
f&IÜ NIE 

Yeni Erzincan 
Hepimizin 

1Yavrumuz Olsun 
Yazan: OÇ YILDIZ 

S eyhan Mebusu Hilmi U

ran, Erzincan felaketze· 
delerine yardım komitesinin 
vazifesini bitirdiğini bir iki gÜn 
evvel Büyük Millet Meclisi kür
süsünden söyledi ve yardım lis· 
tesinin b ir hulasasını okudu. 

Bunlar görünüıte bir takım 
rakkamlardır. Fakat Türk kal
binin Erzincanlı kardctler için 
ne kadar sızladığını ve yandığını 
göstermeleri itibarile bu kuru. 
rakkamlar bir mersiye haseasİ· 
yet ve rikkati taııyor gibidirler. 

Muhterem mebusun ilan et
tiği üzere komite artık vazife
sine nihayet vermiştir. Erzincana. 
a it vazifelerimizin arbk bittiii 
manasına değildir. 

Çocuklar vardır ki, birden· 
lbire babasız kalırlar. Fakat et· 
raflarında bir zaman için sıcak 
~bir merhamet "Ye alaka havast 
eaer; herkee bir baba .kesilir ve 
denilebilir lci, btı zaman zarfın· 
da yetim kendisini halci.ki baha
sının batında bulun<luğu za· 
anandan dana fazla ihtimam ve 
şe-Atatle sanlmıı göm. Fakat, 
bir zaman sonftl resmi matem 
bitttr; dostlar vazifelerini ki fi 
derecede yapmış olmanm ver· 
diği vicdan rahatile yerli yeri
ne çekilirler ve çocuk heniz ka
panmamııı yaraluile yalnız ka
lır. Onun için hakiki yetimliğin 
baıladığı tarih budur. 

Korkuyoruz ki, Büyült Mil· 
let Meclisindeki resmi komite
nin ortadan çekihneaile Erzin
can için böyle bir &kıbet demi
yelim, fakat hir alaka gcvtck· 
)iği tahaddüs etmesin. 

Felaket gününde hepimizin 
biribirimrze ve bilhaHa kendi 
nefsimize verdiğimiz bir söı 
vardır: Onu sefil hir enkaz yığı
nı halinde yattığı yerden Tür
kiyenin -en parlak hir şehri o
larak tekrar ayağa kaldırmayı 
vaadettik. Öteye beriye dağıl· 
mı~ yetim çocuklarına himaye 
vadettik. Şimdiye kadar yap
tığımız onun açık yarasına bir 
merhera sürmekten ibaret kal· 
mıştır <te asıl vaadimizi icraya 
başlamak zamam §imdi gelmiı· 
tir. 

Vazife yalnız hükumetin de· 
ğildir. Yapılacak it yine hepi
mizin el birliği ile olacaktır. ls
tanbul ve sairede olduğu gibi 
bir yama ve tamir iıi karşısın· 
da değil, bütün bilgi, zeka ve 
zevkimizi bir araya toplıyarak 
yeni şartlara göre kuracağımız 
bir yepyeni §ehir karşısın<layız . 
Bu ayni zamanda bizim kuru
culuk kabiliyetimizin en doiru 
bir ölçü ve ör~ğini meydana 
koyacak b ir fırsattır. 

Ayni derecede ehemmiyetli 
bir vazif cmiz de memleketin ö
te&ine beriaine dağılmış Erzin
can çocuklarını gözden kaybet· 
memek, onlara herhangi bir 
muhtaca yapılacak üstünkörü 
yardımdan daha fazla ve daha 
baıka yardımda bulunmıya ça
lı,malttır. 

Bunların küçük ruhlarında 
kim •bilir ne uçurumlar açmış ve 
ne yıkıntılar yapmış korkunç 
hatırayı iyi bir terbiye ile gider· 
miye ve kalblerini tekrar ana 
y~larına çevirmb-'e muvaffak 
olamazaak belki o topraklarda 
dünyanın en güzel bir şehrini 
yükseltiriz, fakat eski Erzinca
nın en güzel parçasını müebbe· 
den kaybetmit oluruz. 

Hulasa hakiki merhamet bir 
facia kartısında muvakkat bir 
ruh ve sinir sarsıntm geçirmek· 
ten ibaret dciildir. Bu bize gü· 
zel bir ıür veya tiyatro piyesinin 
de pek ala temin edebileceği 
fantezi bir merhamettir. Hakiki 
merhamet, ancak fırtına atladık· 
tan sonraki acı ve matemimiz
de göstereceğimiz sebat ile öl· 
çülebilecek daha ağır ve dahı 
dem bir tcY<lir. 

BORSA 1 1 
38 1JUNCl'IEŞB1N 1940 

hp&ırlf 

Sterlin 5.24 
Dotar 182.20 
İsv~re Fr. 29.7725 

Drabmt 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçe ta 13,90 
Pengö 26.5325 
Ley 0.625 
Dbaar 3.175 
Yen 31.1375 
lsveç Kr • 31.0975 

ESHAM Tfl TAffV11,AT 

6'ııerınc muamele olmamıştır. 
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c Sabık Başvekil 
Shaütemps 

Amerkaya Kactı 

Amerika Kara ve 
Hava Kuvvetlerini 

Arttırıyor 

-ı Romanyada [ 
Sükunet 

Berdevammış ! 
' Tayyare Adedi 

Yakında 30 Bine 
Çıkacak 

Demir Muhafızların 
Umumi Karargahına 

Hücum Edildi 
Vaşington, 30 (A.A.) - MilII Mü

dafaa programının inkişafı hakkın

da dUn akşam radyoda bir nutuk ve
ren Birleşik Amerika Genelkurmay 
reisi General Marshall ezcümle şun
ları söylemiştir: 

Alman Askerlerinin 
Mevcudu Artırılıyor 

Ölen Yeni Suriye F evkali.de 
Komiseri Chiappe 

Nevyork, (A.A.) Lizbondan 
gelmiş olan sabık Franır.ı; Başvekili 
Chauteınps, ailcsile birlikt;e cuma gü 
nU Nevyorka vasıl olmuştur. Şimali 

Afrikadan Lizbona bir babkçı geıni· 
sllegeçmlş olan sabık Başvekıl Amc
rikaya vapurla gelmiştir. 

Bugün yarım milyondan fazla as -
ker, sıkı bir surette talım gormekte
dir. Birknç haftaya kadar bunların 

adedi 800 bini bulacaktır. Eskiden 
mevcut olan natamam Uç fırka ye
rine bugün 18 fırkanın tallm gör -
mekte olduğunu ve bunların pek ya
kında 27 ye baliğ olıı.ca.klarını da ila
ve etmiştir. Geçen yaz mevcut olan 
ve son derece iyi teçhiz edilmiş bu
lunan beş hava mUdafaa alayının 
ycrıne bugtın 22 alay mevcut bulun
maktadır. 

Cephede ilk tedavileri yapıbp Atinaya eelen 
alkıılarla iatik bal ediyorlar 

yaralılan 

YUNANLILAR 1 

Yeni Mevzileri 
Ele Gecirdiler 

LONDRAYA 
Hava Taarruzu 
Devam Ediyor 

General Marshall şunları illve et
miştir:. 

' Ba.şı 1 incide Jtl.==. 
1070. Şehir ve köylerde yıkılan ev
ler: 1200. 

Londra, 30 (A.A.) - Hava 
Nezaretinin bu sabahki tebliği: 

B. Chautemps, Vichy hilkOmetl ta
rafından Brezilyaya bUyük elçi tayin 
edllmeslnln, ahvalin değişmesi dola· 
yısile iptal edılmlş olduğunu söyle • 
miştir. 

Hava kuvvetlerimiz 56 harp filotll
IAslle 2500 pilottan, 109 filotilla ile 
4000 pilota çıkmıştır. Yetlştiril -
mekte olan senevi ll500 tayyare Ma
kinist adedi 9000 e baliğ olmuştur. 

Pek yakında senede 30 bine çıkacak
tır. 

İngiliz - Amerikan Kı:ulhaçlannın 
Yunanistan& Yardımı 

Londra, :ıo (A.A.) - lnglliz ve 
Amerikan Kızılhaçlarının iş birliği 

Yunan!stana !Uzum gösterllen tıbbi 
malzemenin suratle sevkini kolaylaş 
tırmıştır. 

Düşmanın dün geceki hava hü
cumları başlıca Londra bölgesine 
tevcih edilmiştir. Bir çok yangın· 
lar çıkmış.sa da ehemmiyetsiz ol
muştur. Bunların ekserisi sürat· 
le ve kalanlar da sabahleyin er· 
ken söndürülmüştür. Bazı evler
de ve diğer binalarda hasarlar 
vukubulmuştur. Bir ,kaç ki§i öl
müş ve yaralanmıştır. 

lngilizler Kolonyayı 
ve işgal Limanlarını 
BombardımanEttiler 

Londra, 30 (A.A.) - Bu 5a· 
bah Londrada resmen öğrenildi
ğine göre, İngiliz bombardıman 
tayareleri dün gece Breme ve 
Kolonyadaki hedeflerle düşman 

Yeni Suriye 
Fevkalade 
Komiseri 

Tayyare İle Suriyeye 
Giderken Öldü 

Londra, 30 (A.A.) - Vi<:hy' -

Amerika Kızılhaç cemiyeti 1sken
deriyeden bu suretle sevkedilecek mal 
zemenln ynruıını yerine koymayı ta
ahhUt etmiştir. Bunun neticesi olarak 
gönderilen eşya ve malzeme hAlen E
pir cephesinde Yunan sıhhat servisi
nin elinde bulunmaktadır. 

ltalyan Kumandanı Değifmemİf 
Londra, 30 (A.A.) - Tımes gaze· 

tesinln Balkan muhabiri yazıyor: 

Cenubi ve şarki İngilterede bir 
kaç noktaya da bombalar düşmü~ 
tür. Bu yerlerden bir kaçında i· 
kametgahlarda yangınlar çıkmış. 
ve hasarlar vukubulmuştur. Bü
tün bu bö~elerde insanca zayiat 
azdır. 

• hava meydanlarını ve istila li
manlarını bombardıman etmişler
dir. de neşredilen ve O. N. B. ajan· 

sı tarafından tek 
r.-r edilen bir 
tebliğde eski 
Paris polis mü· 
dürü Chiappe' • 
ın Fransız fev· 
kalade komiser-

İtalyan kıtaatı kumandanlığının 

General Soddu'dan Mareşal Badoğ· 
lioya devredildiği hakkındaki .şayia 
devamdadır. Bu şayia doğru ise, bir 
ayda Uç defa kumandan değiştirıl • 
mlş olacaktır. İtalyan ııubaylarımn 
ricat edecek İtalyanların onda birini 
kurşuna dizecekleri bildirilmek sure
tiyle bazı noktalarda mukavemet te
min ettikleri haber verilmektedir. Bu 
suretle bazı köylerde şiddetli muha
rebeler olmuşsa da Yunan kıtaatının 
mAneviyatı dUşmanın mukavemetini 
kırmaktadır. 

Liverpool' da ve Batı - Şimal 
bölgesinin diğer bazı yerleri.ne 
bombalar atılmışsa da insanca 
zayiat ve hasar pek azdır. 

ALMAN TEBL1Gt 
Londra, 30 (A.A.) - Hava 

Nezaretinin tebliği: 
Dün gece bombardıman tay

yarelerimiz Kolonya şehrindeki 
nehir limanının tesisat ve müna
kalatı üzerine muvaffakıyetli bir 
taarruz yapmışlardır. 

Tayarelerimiz keza Breme' de
ki deniz in~at tezgahlarını da 
bombardıman etmişlerdir. 

Başlta filolarımız Boulogne ve 
Havre ltmanlarile düşmaı1ın ba
zı hava meydanlarını bombardı
man etmişlerdir. 

Bütün tayyarelerimiz salimen 
dönmüşlerdir. 

Sardonya 
Deniz harbinin 

Tafsilatı 
Londra, 30 (A.A.) - Reuter Ajan 

sının Akdcnlzde bir İngiliz kruvazö-
1 Unde bulunan hususı muhabiri bildl
ıiyor: 

Sardonyn muharebesi hakkında 
tayyarelerimlzin verdiği malftmata 
göre, bir düşman kruvazörUnlln yan
makta olduğunu, bir düşman destro
yerinin arka tarafından suya batmış 
ve tamamen yana yatmış olduğunu, 
diğer bir destroyerin tavakkuf ettiği 
nl ve hafif surette yana yattıg-ını, de 
nız kuvvetlerimize mensup tayyare
lerin Llttorio sınıfından bir zırhlı lle 
bır kruvazöre torpil ısabeti kaydettik 
lerinl, diğer bir kruvazörUn de muh
temel olarak bomba parçaları ile ha
sara uğramış olduğunu öğrendiğimiz 
zaman gemide herkes sevinç içinde 
idi. 

Limana doğru sevinç ve itimat için 
de hareket ettik. Akdenizde şarka 
doğrU bir turne yapmaktan ibaret o
lan vazifemizi yapmış ve denizde İ· 
talyan filosuna rastlamak talilne 
na\l olmuştuk. 

Manı'taki Deniz Harbi Nasıl Oldu 
Londrn, 30 (A.A.) - Amirallik 

dairesinin tebliği: 
DUn sab:ıh erken Manş denizinde 

hafif kuvveUerimizlo düşman kuvvet 
!eri arasında vukubulan muharebe 
hakkında şimdi bazı WsilAt vermek 
imkO.nı hlısıl olmuştur. 

Temas saat 5,40 ta hAsıl olmuş ve 
iki taraf ta derhal ateş açmıştır, 

En az Uç dcstroyerdcn mUrekkep o
lan Alman kuvveti. bir taraftan tor
pil atmıya devam ederek bUyUk bir 
sUratle Fransız sahillerine doğru da 
ğılmıştır. Destroyerlerlmlzden biri 
.Javelln, muharebenin ilk safhasınd

0

a 
bir torpil isabetiyle hasara uğramış
tır. Javelln şimdi salimen limana mu 
vasalat etmiş bulunmaktadır. 

oestroyerlerimiz dUşmanı takip et 
mlşsc de teması tekrar tesis teşeb
büsleri akim kalmıştır. 

liği vc:~ifesini 
deruhte etmek 

Chautemps üzere tayyare i-
le Suriyeye giderken öldüğü bil
dirilmektedir. 

Chiappe'ı hamil tayyare çar· 

şamba günü Sardunya adası ile 

Fransız sahilleri arasında İngiliz: 
ve İtalyan donanmaları muhare

be ederken bir mermi isabet et· 

miştir. 

Suriyede Vicby HükUınetine 
K&rfl İğbirar Artıyor 

Kahire, 30 (A.A.) - General de 
Gaulle'Un yakın şark murahhası olan 
General Catroux Reuter Ajansının 

muhabirine ı;ıu beyanatta bulunmuş
tur: 

Surlyedc bulunan Fransıiların yUz 
de sekseni 1nglllz davasına karşı sem 
pati duymaktadır. Vichy hUkumetine 
karşı olan lğblrarın başlıca iki se
bebi vardır: Bunların birincisi, Suri
yelilerin Vlchy hükftmetinln kendile
rini, kendi mukadderatlarına terke
derek bilhassa İtalyan mütareke ko
misyonunun gelmesinden sonra alaka 
göstermemekte olduğu kanaatinde 
bulunmalarıdır. 

T ransocean Ajansı
nın Teptan Tekzibi 

(Başı 1 lndde) .. 

A<'aba ajansın bu yeni &özlerini de 
tekzip edecekler nti ! 

Transocean ajansı yukarda görUl
düğü Uzere toptan bir tekzip neşredi
yor; bu suretle gerek Von Papen'e 
atfedilen beyanatı, gerekse TUrkiye
nin derhal halli lfu:.ımgelen mesele ol 
duğu hakkındaki n~rlyatı da tekzip 
etmiş oluyor.' 

Bundan ~ıkan mana şu ki, Türklyf' 
daha e,,.,·eı halli ll'&zımgeJen bir meı.e
le değilmiş.. 

B1JLMACA 

İkinci sebep te İngiliz ablukasının 
tesirlerini göstermiş olmasıdır. Suri
yeliler İngillzlere dostluk gösterme- ı, 
diği için bu ablukaya sebep olduğun
dan dolayı da Vlchy hUkQmetlni doğ-

' rodan doğruya itham eylemektedir-
ler. 

Mareşal Petenln 
Amerlkablara 

Bir Mesaıı 
Vichy. 30 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 

cF ransız - Amerika> komitesi, 

Mareşal Petain'in Amerikaya hı

taben bir mesajını ihtiva eden 

bir harici siyaset bülteni neşret

mi§tir. Bu mesajında Mare~al Pe
tain, Amerikaya karşı takip ettiği 
politikanın ana hatlarını çizmiş
tir. Mareşal, insanlığa hürmet, 
vatan ve aileye merbutiyet, adalet 
ve insaniyete karşı sevıgi hisleri 
üzerine müstenit bulunan büyük 
Amerikan demokrasilerile ayni 
ideale kuvvetle bağlı kalacaiını 
tebarüz ettirmektedir. 

Harbiye • Demir· 
spor Maçı 

7 

f 

' 

Soldan S&A"a: ı - Araba • Avare 
2 - Karaman 3 - At • Kabak • Me 
4 - Yat • Fal • TUk 5 - Ruh • Dal 
6 - Sarık - Sovan 7 - Mar - Yak 
8 - Tan • Ara • Naz 9 - Ak - Ada
na - To 10 - Arabacı 11 - Artık -
Çırak. 

Yukarıdan Aıt&ğıya: 1 - Alay -
Taka 2 - Taramak 3 - Ak - Turan
A t ( - Bak • Hır - Arı 5 - Araf -
Adak 6 - Aban - Arab 7 - Amal -
Anaç 8 - Vak • Doy • Acı 9 - An
Tavan - lr 10 - MWAkat 11 - Elek
Zonk. 
E\'"\'ELKt BULMACASIS HALLI 

Soldan Sağa: 1 - Tesis eden - A· 
rablstanda bir yer 2 - Saha • Bir 
saz 2 - Sıcak mevsim • Bitap bı
rak - Bir millet 4 - Yemek ·Gemi 
sllAhı - Nota 5 - Yok mAnasına -
Musiki ~.Jeti 6 -· Trabzan 7 - Nota
Şlş 8 - İğne ile doku • TUysUz hah
Nida 9 - En hafif bir gUrUltil - TUy 
• Evin UstunU örten k1sım 10 - Na
maz vakti okunan - SllAh 11 - Bir 
sebze - Müthiş • 

Berlin, 
tebliğ: 

30 (A.A.) - Reşmi 

28/ 29 te§rinisani gecesi Lon· 
dra üzerine mukabele hücumları 
yapılmıştır. Victoria doklarında 
ve Londra.nın Batı • Cenubunda 
mUhim yangınlar ~öriilcl:Jilmi§· 
tir. 

Muharebe tayyarelerinden mü 

rekkep çok mühim gruplar Liver. 

pool' ~a askeri he<leflerle Birken· 

head doklarına gece taarruzları 

yapmışlardır. Atılan bombalar, 

arasında en büyük çapta bir çok 

bombalar vardı. Antrepolarda 

müthiş infilakler ve çok geniş yan 

gınlar geceyi çok uzaklardan ay· 

dınlatmıştır. 

Skoçyada ve cenup ve mer
kezi İngilterede ezcümle Birming 

ham. Briatol. Portsmouth' da harp 

bakımından mühim diğer hedef

ler de bombardıman edilmiştir. 
Lizard' da muharebe tayyarele. 

ri bir kafileye taarruz ederek bü· 
yük çapta bombalarla bir ticaret 
vapurunu hasara uğratmışlardır. 

İngiliz limanlarına yeniden 

maynlar dökülmüştür. 

Almanlar Uzun Menzilli Toplarla 
Douvre Sahilini Topa Tuttular 

Londra, 30 (A.A) - Bu sa
bah saat 4, 30 dan evvel Fransız 
sahilierindeki uzun menzilli Al
man topları, Douvres mıntakası 
üzerine ateş açmıştır. Yarım aaat. 
ten fazla devam eden bombardı· 
man hasar ve insanca zayiata se· 
bebiyet vermemiştir. Douvres' de 
top bombardımanlarına ait husu
si alarm işareti verilmiştir. 

N ankindeki 
Çin Cümhuriyeti 

Hükumeti 
Tokio, 30 (A.A.) - japon

yanın cÇin Cümhuriyeti Hüku
meti• ni tanıdığı resmen bildiril
mektedir. 

Nankin ve Mançuko biribirle
rini karşılıklı olarak tanımakta
dırlar. 

Çin • Nankin hükumetinin Ja
ponya tarafından tanındığı bu- , 
gün Nankinde aktedilen ve Çin 
ile Japonya arasında esaa müna· 
sebetlere mütedair olan muahe- ı 
dede münderiçtir. 

Ayni zamanda imzalanan diğer 
iki vesika şunlardır : 

1 - Japonya, Mançuko ve 
Çin • Nankin'in müşterek dekli-
rasyonu, 

2 - Çin • Japon muahedesi

Askeri Vaziyet 

Radyo Gazetesinden : 

Yunan • ttaJyan harekAtı: 
Yunan ordusu, cephenin mer

kez kısmı müstesna, hemen her 
taralta muvaffakıyet ıöstermek· 
tedfr. 

Mallsa dağlarından Berat'a doğ· 
ru ilerUyen Yunan koV\·etlerl bl· 
raz mukavemetle karşıla,tığı için 
yavaş lnkltıı.f etmektedir. Fakat, 
bugün ittifak eon bir habere ı-ö· 
re bu muka\•emetln de kırılmı' ol• 
doğu göriiJüyor. Plrmedl - Erglrl 
arasında İtalyanlarla temas kay
bolmu'!ötur. 

ltalyanlarm, Ergirl c:ehri lle u
hll arasından şimale doA"ru çekil
diği anlaşılıyor. ltal~·onlar, mev • 
kilerini muhafaza için mukabil 
taarruzlarda bulunmuşlarsa da 
mu\·affak olamamışlardır. l"ahil
den 80 kilometre geride bulunan 
o\·aya h!ıklm bulunan t.e-peler l'u
nan kıtaları tarafmdan işgal e
dilml,tlr. 

ttalyanlann mukabil taarruzu
nun hedefi, 11 inci ordunun şl· 
male çekllmeslol tf'.mln dmektır. 
Bu gaye için takvi)'e edllmlı1 kı
talarla muko,·emette bulunmu"
larsa da mu,,.atfak olamam111hır, 
te..,ebbüsleri akim kalmıştır. 

Yunan ku\'vetıerl Delonyaya. 
do~ru llerlemlye ba,ıamıştır. ltal· 
yanlar bu barf'.ketl durduramaz • 
ta.na kuvvetlerinin kat'I bir hezi
mete uATaması, yani imha edil -
mesl lhttmaJI çok kuV\'etlldlr. 
ttaıyanlarm bütün endlfeSI, ya

n mahsur bulunan bu kun•etle
rin çekllmt"Slnl temin etmektir. 

İtalyanların bugünlerde ciddi 
bir taarruza geçebilmelerinin ih
timali yoktur. Çünkü kuv,,.etlerl· 
nln üçte biri imha edllmı,, birçok 
birlikleri de malzemelerini kay
betmişlerdir. 

Yunan kuvvetleri, Ergir! isti
kametinde yeni ve şiddetli bir ta
arruza geçmlşler(llr. Bu taarru
zun neticesini birkaç gün ıııonra 
blldlrcceğlmlzl Umlt ediyoruz .. 

Siyam Tayyareleri 
Hindiçiniye 

Baskınlar Yapıyor 

G 

Mühim Bir Keşif 

., 
Görünmek 

ister misiniz? 

Sayesinde buruıukluklara 
nihayet veriliyor .. ııd• 

cek ve her sabah kalktıgın ~. 
Bu Tecrübeyi Yapınız. citdiniz, daha saf daha taze go 

M h b
. .

1 
h rünecek ve gençleşecektir. .. ı) 

eş ur ır cı t müte assısı ta· G d 1 ( ğ'I rafından keşif ve genç hayvan- ün üz eri, beyaz ya rer· 
ların dit ve hüceyrelerinden T okalon Kremi kullanınız· t· 

k 1 
kibindeki heyazlatıcı ve ku~fe ı 

ema i itina ile istihsal edilen I d 1 d h 1 nu u 
ve bir genç kızın taze ve saf cil- en irici unsur ar, a i c c1de· 

d
. l ederek gizli gayri saf mad I 
ıni~ un!!ur arına müşabih olan · a e 
BIÖCEL 

ri ihraç ve siyah noktalan ıı tı· 
c ~ tabir edilen kıymetli Ll ş eder. Açık mesamcleri sı&ı11 

:t• 
ve yeni cevher, halihazırda cilt b...,a rır ve bu suretle cildinizi "-J 1·ı 
unsuru olan pembe renkteki T o· B bıı9 latıp yumu§atacaktır. u bıf 
kalon Kremi terkibine kaw•tırıl- db k d .. te ir sayesinde her a ın ç 
mıştır. Bu akşam, yatmazdan ev- kaç sene gençleşebilir ve ge:. 
vel surunuz. Uyuduğunuz her kızların bile gıpta edeceği ~·1,. 
dakika zarfında cildiniz, bu kıy· nı hayret bir cilt ve bir tene ın 
metli unsuru ma9 edip beslene· lik olabilirsiniz. --------~--_:_~ __ __:::....:=:.::::===------____.,.. 
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FOS SOL . 
ES BlRtNCt 

Kan, Kuvvet ve İştiha Şurubudur 
Her eczanede bulunur. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bcdell (5691) lira (50) kunış olan 1100 kilo muhtelif 

eb'atta ambalaj sicimi, 500 yumak bilet sicimi, 650 kilo muhtell! eb'ııt· 
ta İngiliz sicimi ile 1500 kilo kalafat ipi (12/12/19~0) perşembe gül\~ 
saat (15) on beşte Haydarpaşadıı. Gar binası dahilindeki komısyoıı " 
rafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (426) Ura (87) kuruşluk muvakkat tr 
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfl:ırıW 
aynr gün saat (14) on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri jj• 

zımdır. 

Bu 

Ldet LlrıılıIC Lira 

l 2000 - !?000.-

:s 1000 - SOOO.-

2 '760 - 1600.-

' 600 - 2000.-

8 250 - 2000.-

S5 100 - 3500.-

80 60 - (000.-

soo 20 - 6000.-

Türkiye İt Bankuma para yatırmakla yalnız para ~ 
riktinnit olmaz, aynı zamanda talihinizi de denenÜI 

olursunuz. 

K"'1deler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Kumbaralı ve lrumbara&JZ b&-
1 Atuatos, S tldncltefrlo ta- saplarında en az elll Hraııı bO• 

rlhlerlnde yapdır b.uıanlar karaya dahil edlllrlet 

ŞEHİR '11lYATRO RU 

DRAM KISMI 

Top ateşlerimlzln düşmana mUte· 
"it defalar fsabeUer kaydedildiği 

"'\UştCr. 

Ankara, 30 (A.A.) - Bugün lig 
maçlarına 19 mayıs stadyomunda 
binlerce klJ!llk bir meraklı yığını ö
nünde Demlrspor • Harbiye idman 
yurdu karşılaşmas11e devam edilmiş 
ve Harbiye idman yurdu 4"3 galip 
HlmlfUr, 

Yukarıdan AŞLğıya: 1 - Spor &.Je
ti - Dayak 2 - Yetiş - Erkek ismi 
3 - Sır • Hayvanın ayağına takılan 
demir • Çanak 4 - Ufak bir za -
man • Tarama A.letl - Yok demek 5-
:Nlda - (İ) lllıve edlllrse (iki) olur 
6 - Cesaretsizlik 7 - Nota - Vll~
yet 8 - :Nihayet - İçi boşalmış hay
van postu - Ermenice nida 9 - Ko
cası ölen • Flll - Evin Ustu 10 - Cen 
net ile cehennem arası • De.Ugi ka· 
pıyan 11 - Kız ismi - Vakit. 

ne müzeyyel protokol. 
Esas muahede 1 kanunuevvel- Nevyork, 30 (A.A.) - Onited 

TEPEBAŞINDA • 

Bugün 15,30 da ve Akşam 
Saat 20,30 da 

TEMSİLLERİ 
İSTİKLAL CADDESlNP'S 
KOMEDİ KISM"J 
Bugtın 15,30 da ve Akşarıt 

Akşam 20,30 

·de ölenlerin akrabaları sU
"d:ır edileceklerdir. Geml

kaca hasar, ne c!e insan 
·ır. 

de meriyete girmekte ve ekono· ı Press Ajansının bildirdiğine göre, 
mik meselelerle iyi komşuluk mü- Siyam htikumetl Siyam tayyarelcri
nasebctlerine ve komintern al•y· u la Fransız Hindlçtnisindckl askeri 
hinde teşriki mesaiye mütedair ı hedefler üzerine baskınlar yapmak-
bulunmaktadır. ta oldtığunu reemen büdir.mekt.edtr. 

' 

AYAK TAKIMI ARASL'lli'DA DADI 
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