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Göricede 
Müstakil 

Arnavutluk 
Bayrağı 

Af erin İncedayıya! 

Y\lftanl.tar. müstakil Ar
navutkağun haklarını ta
ltlnıakla kendileri hesabl
fta Ye Bant.anlılık fikri he
llbana parlak bt.r zafer 

Yedigüz Vagonu Hareketli 
Bir Hale Kogdu 

kazanmrşlardw. 

~--: Ahmet Emin YALMAN Y unanblırr, ludyanfara kar§ı 
kazandıklan zaferlerden 

~ büyüğünü kendi nefislerine 
~ kazanmt§lardır. Kendi as· 
la erinin cesareti ve fedakarlı
~!-Yeainde İtalyanlardan zap• 
~leri Göriceye müstakil Ar
~luğun bayrağını çekmeleri 
~ parlak bir alametidir. 
hna fiiphe yok ki bir insan 

'Sill de, bir millet için de en. ~ç 
.:.a.~
YVMniat-nduı e.oı aon plen resimler: Bütün bazlrbldarmı ikmal 

içinde cepheye kapıyorlar 
eden Yunan lotaJan biiyiik nete 

endi hıra ve tamaına hakmı 
..__. rnektir. Pek çok fertler için 
~ saadetin biricik ölçüsüdür. -------------------------ı 

~erin oin;oiu için de en ar· LONDRA YA A 1 manya n ı o Yunanlılar 
Pogradeti 

~ layık hedef kimin zaranna s oıaun topraklannı geniflet· Bı·r Kaç B a I k a 0 I a r d a -~· Mal mnıile gözü dö· 

~ akim 8elini duyurmak ve G o" z ·u· Yo k ~ ~ galebe edebilmelerini B b Ahid 
~etmek cidden zor bir iıtir. om a 1 
~le Balkanlarda toprak b~ 
t~e müddet barbarca bır 3 Al B J l U'll Mukabil /talyan Ta-

balinde bulundu. Büyük man Taggaresi una ta yanın s-

Zaptettiler 

Yeni münakalat Vekili Cevdet 
Kerim lncedayı vazifeye baılar 
bqlamu nakliyatın hızlandırıl
ması sebeplerini araftırmıya baı· 
lamııtır. Vagon azlığının bir amil 
olduğunu ke1fedince fU suali sor· 
muıtur: 

- Vargon ihtiyacı böyle ıid· 
detli bir surette varken, neden 
bir takım vagonlar istasyonlarda 
ikamet yeri diye kullanılıyor. Bu 
gibi vagonların sayısını anlayı-
nız. 

Sayı tahkik edilmiı ve bu ne
viden 700 vagonun istasyonlar· 
da ikamet yeri diye kullanıldığı 
anlaıılmııtır. Bu vagonların faal 
bir hale çevrilmesi için bütün ted
birler ahmnlflır. 

Bu vagonlar demiryollanmı· 

Beşinci Kol 
Boş 

Durmuyor 
er. Balkan memleketlerini D.. .. " ld d '" 11 •lfl .. b. et arruzu Akim Kaldı ıye aürükliyehilmek için on· UŞUTU Ü TQ l5l lVla5 U zg D6n ........ ile yuıılıımf ft 

1 okm Tophanede poltap ftl'İlmİt 

zm mulrtelif noktalarimla bulun
maktadır ve ekserisinin ahtaP 
kısımları tadilata uğramıttır. Böy• 
le olmakla beraıber bugün teda· 
riki müıkül olan demir knnnlan 
tamamen kullanılacak haldedir 
ve az bir zaman içinde tahta kı
sımlan atölyelerimizde kallaruth 
hale getirilecektir. . 

İlk hamlede 700 vagoDUn faal 
bir hale getirilmeai. fimendifer
lerimizde günden gün~ artan nak
liyatı ve hundan doğan vavon 
darlığını bayii hafifletecek ma· 
hiyettedir. Hetti. denilebilir ki 
bunun mühim kısmı brplmıabi

Münakalit Vekili Cevdet Ksan lecektir. 
lnceda11 Meria lncedayıya._ 

ISTANBlJL ilk 
lmtilıanını Geçirdi 

Tam Numara Alanlar da 
Sıfır Alanlarda 

var; 
~ >-em diye yağlı, yağı 1 

a- 1 Sebep Oldu L-·,·-•ar -••- İmzuls bir mektup aids. Al-
L:: aöaterdiler. Balkanhlar da JllPMA S.Jlat Rlll W 9 _ __.... manya De olan ticari münue-
~ kapılarak. birbirlerinin to~- zaw1 t •erdlJ Abnanlann A l B .. ..k I t. '- Met "ces ·nı· 

kapmak ümit ve hırsıle Pell Az Mu"cadele o~udan ı·• wı er betlerimDclen ve Si ugu ım ınanın l l 
. "2' a bize karp aöaterdiii ikhaad'i ko- ~ • Ed k öldürdüler ve bunun netı· Londra. 1 (A.A.) - Hava ve dahi- ı . Manutır, 1 (A.A.) - Reuter Ajan L-L ed" T yyareler ayın ece 

d b h d . o ..., lt laybldarclan DIUll ıyor.. • b" 1 l a arak a er 88 a a gen ll emniyet nezareUerinin cumartesi Ogruya Dgt ereye auun YlJl'08lavyanm ArnavuUuk hu-
Bu mektubun suret en iÇ 1 . ..1::::.. • • 

r. akf&JW nefredilen müşterek teblif· • • k dudunda bulunan buaUll muhabiri filphesiz bafka sa-lelere ve Dün akıam, atanbul, 111klanaı l mından nasıl l(eçll'uııgllDIZl aıat-
türk toprak hırsı denilen leri: T evcıh Edılece blldlrtyor: batka aclrealen sitmiftir. ~- kar~rtma bak~~dan .. ilk resmi tırac.aklardır. M 

......_---: öldürücü haatalıiı yalnız Bugün gUndOz dOfmanın hava faa- Loadra, ı (A.A.) _ ı~ Şekava Ç&JI boyunca ltaı7an mev- kate li,.k olan taraf, febrlllllZ imtihanını 1reçırdı. püae kadar .,...._ kOlltrolii 
~-..Ueketimiz içinde tedavi et· Uyeti bafllca dofu ·cenup bölgeelne dealsde" .\.rMV11thlkta atrMlldan .Uerine fiddeW bir taarruz yaptık • İfİDıle -~ bir .....,.,....... hazırlak devr•inde idik. Karart· Her poUa mevkilnde MmtiD INıllçl
~ Lkahlmadlı.b~v&ininld •. !.-:"ru!· tevcBL.ldllmlf n-.ı.._..._.. •4"MJl'I•~ At a .. z .,,., ~~~----~~ • thı', _. _,. ......... ma ....atvuih ea..k~ len,~ ~st ~ 110n
'- " ayır ı IJ1CY o ... u • Uf yerlere bomaı.ıaz. bınlulnufbr. > o; •• 1Jlr it ,.. ıHu..- " • - taJI PCeNlt ..,....... - ,. ft el •ltmd• fikir• ....- ea biitüa ntand.,&ar hu im11Da111 troHlne memur edilıllifleNlr. Bellci 
,.,,,,,_bütün Balkanlılar aruında Öfleden evvel kQçtık bir dDfman ....... ............._.. _._... ...._ mae &1r'DüflenUr. İtalyanlar~ nıbniye ciiret etıneıidir. Mite- ayni derece ile ıeçirememifler· Te pollaler dün gece saat albdan aa-
~a muvaffak oldu. Balkan- bava grupu Londra Uzerlne plerek zat badlatnla ....._ ....._. .._ den evvel mevııllerlni flddetle mtlda- (Devamı: Sa. 4, Sil. 1 de) *8 dir. Dün akfam l9tanbul ve ~ baba kadar kontrol vazifesini ifa et-
,. nihayet eski derslerden ib- bombalar atmlftır. Ciddi buar var- p1eee11ıae ikna etmlt ıörbmellte • faa etınlfler ve atır zayiata utr&mlf yoğlunda dolapn bir mubarmı- miflerdir. Bazı semUerde insibat dev l. aldılar, aralarındaki benzer- dır. İnsanca zayiat yt1kaek cletildir. dlr. ŞlmdOd 11UU1ura, Almanpam lardır. • miz tam numara alanlar da, ..fır riyelert polise yardım etmı.ttr. Em· 
L..'7"1. ve hakiki menfaat iftirak· BugUn Uç dilfman tayyareal dilfU- .ıyua veya uır sebeplerden dolayı Buraya gelen aon haberlere ıöre, }ngı•}İz Kralı alıp ikmale kalanlar ela görm1't- niyet aMI memurlan da mahalle ara-
~i lteıfettiler ve dünyanın en rWmilftllr. lkl İngiliz tayyareeı ka· Avrupuun cenubu f&l'!dalnde ukerl ltaıyanlarm Poeracletln flmali garbi tür. Birçok pencerelerden ıftlt Jarmd& kontroller ya~lardlr. DOn 
~lı bir barıı abidesi olarak yıptır. Fakat her ikisinin de pilot- harekAta derhal ... Punamak ve ..... ıdncle Kokra ve Namlka datlarlJlda sızmakta okluiu göze çarpıyor• pazar olmak dolayıaile bütün dtlk • 

ll:an birliiini kurdular. ıarı sağ ve salimdir. cadeleelne prp tarafında, b&vada ve (Devmm: a.. '- 8L ı .. )* * Tanare ll&rlr• du. Bazı evlerc:le c:le perde veya klnlar zat:en kapalı bulunuyordu. A· 
.... ~ banı siyasetine _it~irak ede? Fena bava lnsiliz tayyareı.iain denizde tng1Jtereye karp devanı et- ampuller çok açık mavi olarak çık olan gulno, lokanta, sinemalar 
~n. me~le~etlerın':° he~_sı. faaliyetine sekte vardi mek IUU'tncle oldatunu cöe&ermelrtıe- A J gAhıau Bir Gece eeçilmiftir. Bunuala .beraber asıl da talimatname bUkUmlerlne göre 
~!erın:°1 .hı~bı~ devrinde gor· Londra, 1 (A.A.) - Hava Nezare- dlr. m a n y a y a .......... imtihanı havadan tıeçİrecegız. ışık görWmiyecek tertibat almmış-
~len bır ınkıpfa kavupuf· tinin tebllği: A1manlana Kanarya adlılullll1a •uy-_. Tayyarelerimiz aık lllk İstanbul ve tır. Apartıman ve evlerde dtln herkee 

L! lllemleke~~e~~in ~a~ına ilk Fena hava flU'Uan dolayıalle lngi- &'laterdlldert faaUyet. .,. ao1rta1u - Arka Kapıdan Londra, ı CA..A.) - .Kr81m, bir diğer sahalar üzerinde uçecak ve pencerelerin J.fık uzdJraıı kenarıan-
~ olarak buyultçe o_lçu~e u'!'· Uz bombardıman tayyarelerinin dün ....._ lllblclarcbr. NU..79* .......... bombardmıan tayyareıd karargllun- imtihanı aawl bava taarruzu bakı- nı k&trtlamJ.flardlr. 1 
'"'aatlık. irfan verehümaılerdır. geceki hareketleri iptal edllmiftir. nm P7ft 171 ...._ aıu alJul _.. T da bir gece geçirmlıf, Kolonyaya ıau-

~"eaele turada idi: Acaba Bal· reı~:oı=cı: ::ı;~~~:-~~= ::;,.:.. ~~~: aarruz ::nen~ta=~u~-karfllamKraldön~~aual~ lngilizlar Leras 18 zaoreb'in Muhtelif ~ memleketleri. öğrendikleri bir iqe gemisini muvattakıyede tor- telblıldrterl aerl lııallllde ı..- etmek u-- -- ..- ._ 

lı.:_ ~el ve faydalı dersi. fiili bir plllemiftir. te olchlklan lnıtH& ,,...,... blllelerl· Hindistan Nazırı ler aonnllfblr JaraWioHfln Yerı-·ınde 
~Jtarııaında da tatbik edebi- Şimdi ntrenllcutlne g6re dUnJd1 ne kaf'91 JaPl!an llarelitl dalla s1Ja- J'Uo nmandanı .Almanya awinde •Wlfll U 1 
~r mi} muharebeler eenuında dlter iki da. c1e tasytk eclelıftecıelderl -9Uldeıte- Diyor ki: 23 UÇUf ;pptıtmı llÖyledili -an rdJ 11Eltil8 Bo bal p fi d itte Yunanlılar, Arnavut top• man tayyaresi daha dilfllrWmtifttlr dlr. tn(lll& amtrallltt Alman taarra kral fUDU aormuttur: Bomu •• r m ar a a 1 
~nna ayak .. baı~ıktan sonra ki, bu suretle cumartesi gUnU düıftl- 1annm artmasına kal'fl • ıtbl tecla 11Veni Mütte.rik/er/e - BerHne gittiniz ml? il 11H1 
:_,_le pek guzel bır cevap ver· rWen d1lşman ta.)'1Weıeriftln ..,..ı bir tttlba& etlll .. eld•t-u btttalll il• 1 j './ ı Avuatralyah olan fUo kuınandanı Londra. 1 (A.A.) _ Mu.o- Be~. 1 (A.A.) - Dün 
,Cllerdir ki bunu Yunanistan ~~n befl bulmuştur. 11 tuımak.....,· AlmanyayaÔ/dürÜCÜ cW•ek "1 cevabı vermlftir: lini, h.eiliz 9ilfıMuıma aiar dar· öileden aonA Zacrep tehrinin 
~ ~f B Ik l ya ın ıçın - Evet oraamı pek iyi biliyorum. belerine hedef o'-- deftm et· mubtdif yerlerinde küçült bom· ~ ı/r:. .a kan ::ı:.. :..kı icap 2 Alman ~İ diitiiriildii Akdeaiade kal,aa Wddıai,.tl D b •/ d" ılf • Berlln üzerinde uçtuktan eonra dö- __ u._..ı,_ "---a= reWtat balar ~damıı İlle de hasar olma· 
' ar umıt ap y Şimdiye kadar alınan raporla- menuubaha cleiildir ar egı n ırecesız. u nen dlfer bir bombardonan tayyare ~. uv- •--=~ ımttır. Failleri ıimdiye kadar 

I~~· d" Ar ra göre, bugün iki düpnan tay- ' Londra. 1 (A.A.) - İtalyan deals l..ondra, 1 (A.A.) - Hinc:IW. atnin mürettebatı da bu sırada salona eden ten-relerle~ haıva ı..v meçhul kalmlflır. Polis tahkiltat 
.._ -..ıyanlann manken ıye • · d'" ·· "l ·· ...:: tlerlae kar1J Taraatoda ve Ser K al ta .... ___ vetlerine meaeup fıilolar, 12 ada· __ ..ı..._..ı_ ~~l ... • d l . . yaresı UfUrll mu,. ... r. kuvve tan. nazın B. Amery butı(in Nev- &1nnl411erdlr. r , yyareye .......... ..ı_ L'-' , __ 

1 
_ •_ı_ T-c... ~~Q!Ulr. \L.1-ıuaa guya . ev et ~eıaı yap· Kolon-- biicam -1 -.W.T donyada lacllrtlen iki darbedea ..... L,_ eden Uotan liAi allcl*tan sonra aan ~ o- ~o• aa ve ııwv- ---.o---

~ _Şevket Vırlaz, T~an rad· ı..onch;"i (A.A.) _ lnı~ bava 
4 
.. DellJ TfılePrapll cueteea .... market° de aöylediii Dİı' nutukta, da P e lında dc&lan ve gemilıeıi bom· 

~a iki gün evvel b~ ~ıtabe- nezaretin~ ıetibbarat bUroeu b9dlrl- rm1uı1eebtc1e dlJor ki: Yunan askerlerini metlı ve sena akın hakkında bazı sualler ııormut. bercbmmı etlerek ....._ uinıt· • 8 r 8' 8 J p 8f1. 
'IUlunarak şöyle demiştı: yor: Bu Rd .,,... _.rr~ eoa etmif ve demifth' ki: tur. Allllanya üzerinde z UÇUf yapan lld il 

tAlcle"J'MJID, .Y~-= 9-.1.n -ubafua tefkllAbna men - - ....... _._ ... .,.... blıllrl....,... Son haftalar içinde harbin veç· bu pilot demlııJbUtr ki: ..... _ tt• T m~.::ı. h kUYVetteri Ama· llanllpra ece 
1Mzi iatildilimise _,..__ -'" ... ••......,....... besi tamaınile dejifmİftir. Diier -TaH bi• raz yaıuuu e ı. arn , ..... ız ava . . .. ~.Cenubi Arwa. sup Bleahetm ttplnde ta)'yarel.- dtln .......-. dellıflB...,· Balkan memleketlerinde, Türki· vaktinde bututlar &Çlkh. Bombalan- ~tluk harekab etnumda .ikı_ ~ Viıcby. 1 (A.A) - Marep) 

._ L -: __ • __ 1__._.J.ı--=-- ilhak şafaktan evvel Alman "8'atı olbnda _.,.... 'b81lık ............ ._... ed L "t"" rta Ş."'ta ve lıatti mızı atarken hedefimiz otaıı garı va- içinde 1 O İtalyan t.nerC91 .dütir· Petain yarın Marailyaya tritmek· 
1... ~i ___..__. .__- (Devuu: s.. f, 8IL 1 ~- ~-= s.. '· 81. ı de) * y e, ou un o dtı.k .. •• haL-.... nn ..-L-:.. b-
~~ bİrl8Y diifiinmiiyor..-. _.,.._ daha uzaklarda vaziyetiR yeni in· zdaan sör · muftür. S7 • ~-TV~ tedir. Mıuepd Arlea"~ tevakkul 
~ ~ cıhNr.a. Göriceyi al- • k" f ihtimeHeri doetlann..zı ·lef• Kral, Almanya üwinde yapclan taları cönden.elerme rae-en ed ek ..it .. .. M "lyaya 

IODl'a Ql'97a mütt.IP1 Az. TII!; etmıt ve ._..,...11Dı ..... &Eın ya• . . d _L._..ı,_1_ _ _ _.__.. __ -T- ~ Spor Hareketi erı --~ . .ı::a---1·-- eon Mutıtara ve ietilA HMalllanM ait YttMalılar AınaıtVUtlukla ilerle- ec ve aunu arsı 
--1.-1- da -•-- te--L..L..:! _...1_ ~...-,,an gı&ıderl ~ir. move e.Mn eknCAft'UUl'CI". var-. ~ ~-· mn yer -ya r-vuu• _. .......,.._. ·1 

Bu sözler söylendikten bir 
9oftra, yani evvelki sün. Yo

har.ı> telafi içinde anul• 
bir iti ~: Güa:ecııin 

tarafmdan aabte .~ e :Pat 
'iı ve alimetlıeri k~. 
e mü.takil ıAmıll•iJtlıuiwD 

,~ıaD." çekildi. 
ti._ \inanlılar bu geoit cöriiflü 
~ hareketlerile yalnız Şev• 

OöeceklMİ de deria der~ diifii· :m==:::ıı=:::=================-!~====================::::ıı::==ı:::==========ıı=====ı 

l• J • ....... SON GONLERDE FAZLA KABARAN stY ASI KABADAYILARA: 

Diinkii Maçlarda Günün Ga ıp en lt&}yay~ Pl'fl Yllfttlfthlartn ka- ..------------~-. 
_.chiı mwaifakıyeder bize bi· 

D--:Lı.-- Feocrba':--- tün -.-. * i.afade ede~e-
~ıat.e19t ~1 iimiz bir fır.at venndctedir. ()y. 

ı P lstanb 1 d ~ bir &... k" bütün ._. .. ,. .. Ga atasaray, ~a, u spor ur ı.kheı aey~ ~ f~İca~'d; 
--.--~;.._......,._.....,~---.......,,.,';"' ~ ..... ve tı..ti kati bir -'r yap.oiec:ek 

.m ... ettedir. 
8. /Vnery, Ahnanyaya carka 

kaptden• taarruz edimeai İln· 
ltintarından bahit ik ,öyle demit· 
tir: 

Eier Mteerda biz ltalyanlaran 
hakkından geliAciye kadar Y u· 
nanlılara dayanmak imkanını ve· 
rebiliraek ordulanmıza Türkiye· 
ye k.artı yapılabilecek herhanai 
bir taanuu yandan tehdit ede· 
bilecejimiz bir hareket nokta11· 
nı temin etrııif olacaiız ve bu su· 
retle de kendi ordularamızla ve 

~ Vir1aza .,e İtalyan entrik.._ 
~ .~vap vermekle kalmack'8r, 
~- bir yabaACı efendinin ye
~ bir baıkaaı mı geçecek?> 
~e ÜZüntü açinde baloınan Ar· 
~t vatanperverler~nin yüreji
t;'.. tlı serptiler. Ayni zamanda 
~anların ön ve arltaaanda da 
L~.-Yede yeni çukurlu kazcblar. 
~l. bitün Arnavutlardan bat
ı..:. \' llnaniatanda Çambiada bo
~ Arnavut azlığının da ken
~e el uz.atac:aiını sanıyorlar· 
...... ~ine olarak balyan ordu
~ bütün Arnavut kıtalan 

~eden YunanblaM tee- , I L ı u... !...&..L.... 
, .... _, la.4 &..I M) J)ii;;lsi .... ,., .... -lı@ıllll .. ~ ... _. -

1 

artan kuvvet ve kudretimizin bi· 
ze temin ec:leceii yeni müttefik
lerle Almallyaya öldürüci dar· j 
beJi iDd'hcp 
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SöVASi 
öCMAL 

Küçük Bir Bab;ı· Şehirve Memleket Haberleri 
kuks~~~fu~~1,~~----~~~~~~~~~~~ 
Yeni Nesil Bambaşka Bir Dil, Bam- 1 Yalancı Prens A o L ı YE KORIDORLARINDA Talebe Yurdları Fransa karşısında 

başka Tabirler Kullanıyor Eyüplü Hali din Remzi Baba••• Bu Müesseseler Al 
Muhakemesine Tetkik ve Kontrola manya 

Kırkdördüncü Mektepten lmadettin Akgök D Ün B ~ l andı 75 Yaşındaki ihtiyar, Göricenin Yunanlılar Tabi Tutulmalıdır Ne Düşünüyor 
Tarafından /şgali Liıe tahsilini bitirip de Oniver· Yazan: Vahdet GOLTEKIN Bana Karacahi'.i Olduğum 

Meseleler Hakkında Maltımat Verdi 
Kendisine Mısır prensi, Ege 

kaptanı ve polis umum! müfet· 
ti~i süıü vererek yine birçok k im
seleri dolandıran meşhur kadın 

Üzerine Y k k G d l R k I . / siteye kayıt ve kabul olunmak ~ on zamanlarda c;er•>'"" 
Ü se ra o u a ı çmış. için gelen talebenın bir yurda . • • . lerd• 

eden sıyası hadıse 
yerleımek mcseleıi çok mı.ihım· , k,t•· 

Yeni ne•il, yepyeni bir dil kul· 
lanıyor. Biz bunu yadırgadık, ga· 
rip bulduk. Karşıdan karşıya bır 
az alay ettik. Gazete ıütunlarını 
bunlara kapadık, fakat mektep 
kitabı ve dert yolile bu yeni ta
birler yeni nesil içinde tamamile 
yer etmittir. Onlar da eıki hesap, 
hendese veıair bizim bildiğimiz 
aidalı tabirleri hiç bilmiyorlar. 

tıs nUktelerl topladım . 

Pallı, dUn mUddelumumıı ıte UfU· kelAmı kibar He kibar kelAmı ve ne· 
avcısı Eyüplü Halidin muhake· rUkçUIUk yaptığı iddia edilen ve zil 
mesine dün bir inci ağır ceza mah-

dir. lstanbulda bilhassa Ünıver· Almanyanın bilhassa hır noJd•· 
ıite talebeıi içın ıu yurtlar var- da mütcrcdd.ı..t ve kararsız o e· 
dır: Üniverıite l iler yurdu. Yük· ğunu gösteren emarelere rasta' 
sek tahsil talebe yurdu, Halkevi !inmektedir ki bu da fraıı.a rn•· 
yurdu, Dicle talebe yurdu, Ege selesidir. 1 t 
talebe yurdu, E.ııe kız talebe yur- Herr Hitlerin Fransız dev~ 
du, lıtanbul kız talebe yurdu, reisi Mareşal Petain"le .. Y::::ıa 

lc.emeıinde devam edildi. zurna ıarhof bir halde yakalanan 
Oöricell Remzi iamjnde bir bektaışl 

Halit kendisini Beşiktaşlı An· babası verdi. 

HAklm doıyayı tetkik etti. Remzi 
babanın ıayri mevkut muhakemeıine 
k arar verdi. 

j ele Mısır prensi ve terzi Sergise Remzi baba 7:5 yaşındadır. Görlce
de polis umumt müfettiıi olarak nln Yunanlılar tarafından ifgalt ha
takdim etmiı ve dolandırmıştı. berini duyar duymaz sur har icine çık 
Dün bunların ikioi de şahit ola· mı, ve bu haberi tes'it için de yUk· 
rak dinlendiler. Evvela Sergi• sek gradoiu rakı tçmlftir. Polis hA· 
bildiklerini aöyledi ve reiıin gös- kimin muuına bir de torba koymuş 
terdiii yere oturdu. Mu .. !<eme tu. İçinden bir KenzUlhavaa, bir Yıl· 
devam ediyordu. Sergis bırden· dızname, bir de mu.,ambaya muska 
bire ayağa kalktı Ve elıni kaldı· gibi sarılmıt yazma bir k itap çıktı . 
rarak bağırdı: Bu kitapta birçok bek~! ne!uleri , 

Soruyorlar ? 1 
Toroı talebe yurdu, Cümhurıyet bir ay kadar evvelki ınula • 
Halk Fırkasının kız talebe yurdu, beraber, Almanya ae fıa••0 

Yeni tabirlerin ilk mektep ço
cuklarının zihninde ne dereccyo 
kadar yer ettiğine merak ettim. 
Kırk dördüncü ilk mektebi seçe· 
rek orada talebeden birilc müli.
kat etmiye karar verdim. 

Birkaç okuyucumuz diyorlar ki: 
ı,ıkların ıöndUrUlmeeı Ut.erine 

herkeı birer el feneri aJmıttrr. 
Fakat a.Jdıfımız fenerlerin pilleri 
4·6 rtınde aönUklOfmlye ba,ıadı. 
;\luhteJJf •emtlerde 16 kurU'.fluk 
plller 80 kuru,a çıkarılmı9tır. G•· 
lata, Bcyoıl'lu dükkU.nlarında pJI · 
lerl ıaklauı ıı, ı .ı r. u.ı.mıyorlar. Fe
nerelz pli aatı,ında da nazlanıyor· 
lar. ltıkların ıöndürUlme müddeti 
birkaç ay sürecek olur lae sakla
nan p1llerln yUz kuru,a çıkarıla • 
catı ıöylenJyor. Acaba flmdlden 
buna bir tedbir bulunamaz mı "f 

1 

Kadirııa talebe yurdu. arasında henüz halledileın•Y1:. 
Bu yurtlardan kısmı izamı hu· ve halledilmek istenen ıne•• .• 

d - us•• 
susl tetekküllerin elindedir ve !erin bulunduiu, daha ~ııı ,Al· 
bunların Ünivenite idaresıle bır bu temaslarda, Fransa ile l 1 .. irtiba tları da yoktur. Bizce, Üni· manya araıında bazı mcs~ld'ili 
veraite idaresi talebelerin hariç.. re bir §ekil verilmek istenı 1 

teki hayatları ile de y~kından anlaşılıyordu. 
Daha kapıdan girer girmez 

gördüm ki çocuklar mektep, mu· 

- Bay re is ıöz iıterim, Halit hof fıkralar, titrler vardı. Bunları 
beni mahkemenizde bile tehdit a yni zamanda hattat olan Remzi ba
ediyor. Şehadet parmaiiile ta· banın kendi elile yazdığı anlatılıyor· 
banca tetiğini çeker gibi İşaret du. HAklm MUnl! iddianameyi oku
ederek beni öldüreceğini söylü· duktan ıonra uzun aakalh kalender 
yor. Kuzu gibi &uçsuz olduğunu tavırlı babayı tıUzdUkten aonrs · 
•öyliyen adam burada bile beni - Yint mi geldin Remzi baba ... 
korkutuyor. Rica ederim, vaziye. Sen yaşından utanmıyor musun 1 

b -•ıR' 
alakadar olmalıdır ve mesela, u Franıa ile Almanya .a•- en 

/ yurtlara yapılacak yardım muka· da, bir tekil verilmesi 11ten ııı· 
bilinde bunlardan, talebenin da.. başlıca mesele, Fransız müıt~te~ allim bilmiyorlar, okuldan, öi· , .. 

retmenden bı.hsediyorlar. J lmadettin Aksak 

. Müdü.r .~icamı ~'.Yi karşıla?•·. Be- , noktaya da kirit denir. Böyle 
nımlc gorutmck uzcre beoıncı ~ı· birtey de çembere dea:et olur. 
nıftan -466 numaralı lmadettın Burada da dairedeki tavisden, ti tetkik ediniz. Dedi. 

1 

ha muntazam ve daha rahat bir lekeleridir ki, bu h118usta 0 ı• 
tekilde .Y•taı:nası ıebepl~rinin te• denberi Almanya ile ltalya "b•· 

' m in edılmesı ıstenmelıdır. ıında fi.kir ayrılığı mevcutf..fib• 
, ____________ _, Bu mesele hakkında Üniversi· lunmaktadır ve hatta, iki te 

Akgök"ü çağırdı . veterden, müma•dan bahsediyor-
lmadettin, ıiyah göiiüolüklü, du. 

beyaz yakalı. uyanık, zeki bakıt· 

Reis mahkemede bulunan po.. Remzi baba sağ elinin parmakla · 
lisi Sergiıin yanına oturttu. Vazi rını açarak bafrına bastı ve hu! ... 
yeti kontrol edecekti. Halit batı· der gibi eğilerek önUne baktı. Sonra 
n1 başka tarafa çevirdi. Sıra An· isticvap şöyle devam etti : 

Adanada Askerler:mize te ordinaryüs profesörlerinden ver devleti arasında bu h•'~., 
biri bir muharririmize şunları söy- ilk ihtilaf mevzuu bu olıı:l~i· 

1ı bir erkek çocuk ... Ona ben do 
kendimi tanıttım, hiç sıkılgan de. 
iiildi. Hemen yanıma oturdu. 

lmadettin b ir nısıE kutra yarı 
çap, mi.hvere ekıen, menşura 
prüıma mahruta koni. ehrama 
piramit, kat'ı nakısa elipı. tesvi
ye ruhuna kabarcıklı düzeç, va· 
kidi kıyasiye sadece Birim diyor. 

Yardım için \emişt i r: denilebilir. Fransanın ın•ll lh 

Bl
'r Suare Verildi - Üniversite talebesi için yurt yet~z~ri~ed hakhel~erokı:a0•· jele gelmifti. O da şöyl e şehadet - PeUIA neye sarho9 oldun? .. Bu 

- Bak, İmadettin, dedim. 
etti: kitaplar ne? 

meselesi çok mühimdir. Hüku· mu e eoın e en ısıne, d•P 
ıılacak F ranaız toprakların I •• 

met, bir plan dahilinde her sene pay koparmak isteyen ita~· - Bir gün Beyojtlu postaha· - Bay hAkim ben Göricell bir Ar· 
Şimdi sana bazı şeyler ıora.cağım. 
Ben onların kara cahiliyim. Sen 
bana öğretecektin. 

Bu sözüm ona tuhaf geldi. 
Biraz da hoşuna gitti. Tatlı birı 
«Peki> ile beklemiye başladı . 

O ufkiyi yatay, takulü dil· 
ş ey, amudu dikey. .. Keorilşariyi 
ondalık kesir biliyor. Zarbı çar· 
pay, taksimi böyle, tarhı çıkarma, 
cem'i toplama .. 

nesine gidiyordum. Bu adam ar• navudum. Ara. •ıra. rakı kullandığım 
kama takıldı . Bir ııöl:ge gibi beni olur. Geçen sene İ•tanbula geldiğim 

Adana (Huauol.} - Adana 
kulübü huduttaki askerlerimize 

kış hediyeıi hazırlamak için bü· 
takip ettı ve en sonra şu teklifi zaman canım etlenmek isted i. TUrkl yük bir suare tertip etmiftır. 
yaptı : ye rakılarının barut gibi sert ve yUk 

bir bina yaptırarak talebenin ha· bu meıelede Almanyanın tee •• 
yatını bir intizama ıokmahdır. müllü hareketi ile karşılaştık " 
Fransada bu şekilde hareket edil- adeta, Mihver arkadatına şı.d•· 
miştir . ____ _,,____ Jı bir iğbirar duymıya ba de' 

Getirdiği matematik kitabını 
karııtırıyorduk. Geometrik say
falarında müselles bahsi üzerin· 
de durdum: 

- Bu nedir} dedim. 
- Üçgen. 
- Yani nasıl bir mUıelleı} 

[§kenar üçgeb. 
- Yanındaki} 
- ikizkenar üçgen. 
- Öteki} 
- Kenarları eşit olınıyan ÜÇ· 

~en ••• 

O, Büyük Millet Meclisini Ka· 
mutay. ınebuıu saylav, paşayı 
general, hududu sınır, muhare

beyi savaş, sulhu barış, i•tiklô.li 
erginlik diye öğreniyor, 

* - Gazetede okuduğun şeyle· 
rl İyi anlıyor musun, lmadettin '? 

Bir suç isnat edilm i ş insanların 

iayanile kendini müdafaa etti: 

- Ebette anlıyorum! 

- Amma ı. İ ç bilmediiiin arap. Halbuki bi• bunlara müselle· 
si müte•aviyüsıakey, mütesavi· 
yül"adla, mulıtclifüladla falan Çil kdlmelere ras tlamaz mısın} 
diyordu. Bu karıtık isimleri ez· - Tabii bu oluyor. LGgatim 
herler dururduk da yine asıl ne var. Ona bakarım, öğretmene 
olduklarını anlamazdık, Şekilleri sorarım. Hem benim iki ablam 
k&vrardık, ~~m~ bir · türl~ .... hangİ var, biri Üniverıitede, diieri ot
isim haıııi11nındır, bunu oıırcne· ı ta nıeklepte .. . Arapçıı oldu mu 

medtk. bil "' k bl ·· tü k ld 
1 d " b ·· 11 · 1 r ·ıı yu a am, oz r ~e o u mu m• etu.n . ank muıe eıı a 

1 
etti: kü~k i>blam söyler . . 

_ Ü911en, Uç dol!ru ile çltlen· Bıraz durdu, Kendıncc m ühim 
mit bir düzey par~sıdır! bir noktaya iııarct etmek istiyor· 

Bu cUmleden birşıy anlıyama· du: 
dım, sordum: - Yalnız, ded i, . bir aczin ili· 

- Bu ıöylediğinden bir mana ı rafını andıran bir aç1klıkla • arap· 
çıkaramıyorum. Yani ne demek c;a kelimeleri öirensem bile onları 
istedin?.. k · · ı H lb k ' 

- Matmazel ben ıizi tanıya- sek dereceli olduğunu bilmezdim. Vı'l"yef Part'ı Kongreler·ı 
rum. Valideniz, dayınız nasıl. d 
Ben validenizle aörüfmek iste- Şlfeyl ölçU tutayım , dedim. Bent ıar Ankara, 1 (A.A.) Aldtjrmız 
ri.m. Ben Mııırlı bir zenııinim. hoş etti ve huzurunuza çıkard ı. Bu· t elgra fla r CUmhuriyet Ha1k Partisi 
Beraber evinize aeleceğim. gün öyle gelmiyorum. Göriceyi Yu-

0 vilA.yet ve ka.ı:a kongTelertntn yer yer Ben onu evimize götürdüm. nanhlar aldı. rada Uç karde,tm var. 
Annemle konuıtu. Bu ıırada ken- İtalyanlar kacarken birçok vahşe t toplantılarını yapmıya tıaşladıklarını 
diıinin prens olduğunu. bankada gÖStermtşler .. Acaba onları da ke!Jti- blldtrmektedir. 
150 bin liraı1 bulunduiunu an· ler mi diye lı;ime blr korku dUftU. Bu meyanda Gaziantep viJAyet ve 
lathktan ıonra benimle evlenmek TeessUrUmden fazla kaçırmı,ım . Af· tepa.rta. merkez; ka:zaeı Ue lz;nik k.,. 

iıtediiini söyledi. Bu suretle an· fed~r~lniz . ~itaplara ıelince ben Bek za.s ı konl'reı~rlnin lc;linıa rderek mu 
nemi kandırdı. O gece bizde ve taşıyım. Goricede blr tekkede fey· . 

b · d d ı. !d S b hl · him bu kitaplar matbu •eyler Oö· hitl erıni aiAkadar eden mevzular U· enlm o am a "a ı . a a eyın 
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b d d . k' r iceye götürmek için sahaflardan al- zerinde faydalı btt çok temenniler tz~ ana e ı 1: 
_ Buai.in bankadan on bin Ji .. dım. Herk~~ alablli~. E vet Bay M · ı har ' 'e ka ra rla r aJm gılar ve yine bu 

ra alac.aiJ~. 1 O _liralık pul .18.zı~. ~im ~en Gorlceye gıdeceğim. Y&,\ln~ toplan tıları milnuP.betiyle ba, ta Mil 
Bana on lıra vertnu:. Hemşırenı2!.- lı ıtmı• beş amma .. HAIA dincim. 1 111 Şet lnönU olm a k Uzere bUyUkl•rl· 

1 "d ı· s· d b . k b' ı· talyanlardan intikam alacak kadar e aı e ım . ıze e ır aç ın ıra . . 1 mtze karşt sars1Jma:ı bagJıltJ< ve duy. ·· d · kuvvetllylm. Biıznıllih daha on tal· 
ııonH ere~ım. I sokaı." yan neferine karş ı korum. Yazma ki 1 gutarını Dtr defa daha teyit eylemiş· 

emş:ırem e beraber Ma ı . 
kt 1 Öğı l ~ k d · · ta pta bir mecmua.i e•'ardır. Buraya lerdı r. 

çı ı .ar. e o -uu, ar eıımın 

gelm~diğlhi gllrünce merak ettik. 
Onu aradık. Çocuğa: 

- Sen burada bekle, ben şlm· 
di geliTim, demiş ve ıavuşrnuıtur. 
Dolandırıldıiımızı anladık. Eve 
döndüğümüz zaman 20 altın li· 
raya alınan gerdanlıiımın da ça· 
lındığını ağrendlm. Polise müra· 
caııt ettik. 

Bin lltaaı dolandırılan t•hit 
Haliıe ıelmtmitti. Muhakeme 
onun çağrılması isin talik ..dildi. 

Genç kızlarımız askerlerimize çorap örüyorlar 

Gülerekı pe ıyı an ıyamıyorum . a u ı 

_ o~en böyle deiil midir} öztürkçe keıımeıerıe ne denildi· Muglada Pasif Korunma 
diyip yüzüme baktı. ğini, rM oldufiunu adanıakıllı öğ- Tecrübesı' Yapıldı 

Nedan ıonta yine onun tetCÜ· reniyorum ... 
meıile anlaş'.ld'. ki .m~s~l!e•, üç lmadeıtin, bütün mülakatı, bir Muğla, 1 (A.A.) - Dün ııe-
hattı müstakımın bırbırını kate· I . . c.e burada bir pasif korunma tec
derek meydana ~etirdiiti bir satıh ııazetecı k•bul eden dıplomat ve. rübesi yapılmıı ve ıaat 20, I O da 
parçası imiıf.. katile vermifti, Kendiıine tefdk· tehlike iıareti verilir verllmez 

Sayfaları birkaç numara daha kUrler ettlrn ve ayrıldım. herkes sığınaklara ve ıiperlere 
çevirdik... Mektepten eıkarken tunu dü· iltica eyiemittir. Tecrübe bir saat 

Ege Mıntakasında Tütün 
Rakoltesi 34 Milyon Kilo 

lxmir (Vatan) - Eııe mınta
kasında tütünlerin aatııa hazır bir 
vaziyette olduğu anlaşılmıştır. 
Yalnız İzmir vil&yetlnde 13 mil· 
yon 654,000 kilo olmak llzere 
bütün Ege mıntaka11nda tlltUn 
rekoltesi bu sene 34 milyon kilo· 
dur. Rekoltenin umumi vaziyeti 
geçen seneninkinden çok üstUn
dUr. Her ıene 24 milyon liralık 
tütün alan Amerika piyaıuılarının 
bu sene ne kadar tütün alacağı 
belli değildir. lngllizler bu sene 
daha fa2la tUtiln alacaklar ve 
F'ran91zların g~en !ene giriştik· 
leri uzun mUddetli mübayaa ta· 
a!ı.hUtlerini de yerine ~etirecek· 
lerdır. ___ ..,.. __ _ 

Adanada Otobüs 
Servisleri 

Adana (Huıuıi) - Adanada. 
ki ıehir otobüı ıervieleri ı•ni,le· 
tilmi,ıir. Ayni zamanda üç tane 
daha zarif oıobüı getirtilmiftir. 

Sıhhiye Vekili 
Ankaraya Döndü 
Sıhhiye Vakili Dr. Huluıi 

Alataı, dün aabı.hki ekspresle 
lıtanbula aelmit ve akıam treni· 
le tekrar Ankaraya dönmüıtür. 

Sıvasta ilk Kar 
- Bunlar ne; . şUhdUm: KUçUc!ik bir Babil kule- sürmüş ve bu müddet zadın.da 
_ Dar açı , dık açı, ııe!11f açı... si yar•ttnlflZ. Bu i~il'l içinden na .. vaı,fedar olanlar kendıler~ne inh1SatJar ldal"t~I Clball kutu fabrikası ıwı kızları, kahraman askerltırimb. 
_ Zaviyei hadde, u.~ıyei kal· sıl çıkacaiız. düıen vaıifelerı muvaflakıyetlo I için ördUJderl 274~lrt çorabı Emlnönll Kızılay merkezioe ıeıUm etmı,ıerdir. 

me, zaviyei münferice mı demek} NERiMAN HiKMET 1 batarmıılardır. Yul<artkl resim, yurtseveı kızlarımm faali~et halinde ıoıtermoktedir. 

Sıvat, 1 (A.A.) - Mevıimin 
ilk karı bu gece sabaha karşı yaii· 
trııı ve ince bir tabtka halinde 
caddeleri kaplamııtır. 

- Evet l>yle galiba ••• 
- Ya ıunlad 
- Doğru çizgi, eğri çizgi, kı· 

rık çızııl 
- Hattı mUıtakim, hattı mün· 

hani, hattı münkesir olacak de· 
ili! mi-

- Bilmem, belki... 
Cebinden kalem ~ıkararak 

kilelik not deflerine .bir mUteva· 
ziyülmüstatili.t çizdi. izah ederekı 

- Bakırıı., dedi, eiHmlerde 
ü~ boyut vardır. Uzunluk, geniş· 
lilı:, yükseklik ••. 

Fakat biz boyuta, buut derdik. 
Diğerlerini tUl. arz, irtifa bilirdik. 

Bir de daire çizdi: 
- Bu da ~emberdir. Şu bir 

parçası pay, bu rıokladan bu 

TA&'flll 
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PAzAaTElll 

YIL: 1940 - AY: 11 ·OV 1 911 
RUMi : 1356 - 2 Jncllefrin: 19 
HiCRi: 1359 - ZİLKADE ı 1 
V AK1T VASATI ıı:zA.:Nl 

OONll•: 
OOLl!l : 
OONt>t: 
AK.Alil: 
YATBl : 
1MSA.K: 

8,04 
18,03 
10,38 
17,0 
19,19 

ft,20 

ı.22 
7,tl 
9,48 

12.00 
1,37 

12,37 

Hasta teyzesinin yarundao a.yrtlıp sol'I trenJe gel~fliU 
Mafdanın &"lderken temin etmlt oldufu günün sabahında 
All Muhsin Bey, hemen hiç klmseye haber "\-'ermeksl:ıln, 
veda. kartları bırakmak ,·a:ııleainl Parlsten birer itizar 
mektublle ödemek kararı lçlnde Berlln trenine b'ndl, Ko
penJtaa"dan ayrıldı. Bertlnde ancak lkl Uç cün kalacak ve 
oradan Parlse giderek, Londraya. gitmek Ut.ere Parlaten 
geçeceflnl ga"Zetelertn haber verdllderl Türkiye Ha.rlclye 
Vekilini ol'&da bekHyecek, yentd~n ft.ariciye hlzmetbteı gir
mek gayeslle yapnııya. ııımrlandığı teşebl>U.lere otaaıı ea,
uyaca1ttı. 

ilk tem ... ı Ankarada, hatta t.t&nbulda yapnııı.yı 181.eml· 
yor, otel odasında yalnız kalınca fa.raza. vekilin ayakları
na kapanacak bile olsa Pariste edUmlş ricaların Uerlde çok 
başka bir şekli •• mizansen içinde anlat1l&bllocetlnl h .. 
sap ediyordu. Parlste vekilin AnkaradAh (k>k daha mlilıi.• 
ylm hislerle nl'litehassls olması mllıtlkU:ndU ve t•fU& bir 
ret karşısında kahn5a bile: •- Harlelye VekUI benlnt 
Pariste bulunduğ"Umu öğrenince haber yollayıp görUtmek 
fstedl . Fakat ben vAkl ısrarı kabul etmedim. Teıtrlkl tne
sat kabil olmı1acağı kanaatinde iken ne diye bir bl&met 
kabul edeyim h tarzında bir hiklye tertip etnıek •• ber· 
kefil buna lnandıtmak daha. çok ko1ay olmaz r111ydı 1 •• 

Bundan ba.,ka, btllkl de A.11 l\fuJlıln Bey mtımleketlnt. ka· 
rı ının )"anına rtı•gdayı tam.aınlle unutmu' öl&tELW: gitmek, 
Parı.te hır iki macera geçltlp eliUlk gön!U•de kala• ~k 
kWletlıll tamah1Ch sa.vurmak !atıyordu. Ve itte ••hepleri 
anlatılan bu seyahat, yani Ali ııuh•ln Uoyın koponlıagdan 
ayrtbp ve lkJ gün yerine bir takım &ebeplerle 1S rlldde 
bir hafta kallp ondan sonra Partee gelişi, Erll9e Hanıntın 
mektubunu epey ıeç okumaııın -p tefk" etti. 

Mektup IH mernaunly tini ve k..,ı ıruo .ek&aına kar•• 
dalnıır. beılomlş O'dutu takdir hlılerinln daha kuvvetlen· 
ın ini mucip oldu. Enlae romaUı.mah \le hiç bir teY• :ra-
ram•ı •n .. Ue beraber 7anl hemen hemeın 7apyalnız ııt· 
tiki lstanbulda zamanını boş ge('kmetnltı l9te kızına fev· 

f Kozmopc:>~'tl~ır 'ı 
1 Yazan: Nahid Sırrı 

ı•------' 
kı.l&de Utıg'ln bir koca bulmu.,tu. (Suza.nı ıü•el ve ca<i· 
bell bulmt.makta karııile fikren mUtteflk bulunan All 
Mllhiılll Bey bu fevkalA.de kısmeti antak Enise Hanımın 

Mil& ve mahareti tay68inde 'temin ettiğinde ,uphe ~tml• 
yol"du.) tstanbulda f&IJl)'an Prense11 annenin Prensliği tas
r.th edUmlyen oğlu tarifinden bu l\lüz.eyyen Hanımefendi· 
nin Pten5eellğlnin sadece yalan olmMı ihtimalini gercı 

hesap etti. Faka.t1 aervetı halt:kında. kat'i teminat olduk· 
tan 8obr&.t etradt esasen µek çok olan bir hanedana nıen· 
Mlblyetlo iddia mahiyetinde kalınası pek te mühim bir 
nC>kta teşkil etmezdi. ffer şerefin '"·e her Unvanın paradan 
ce161ğlı paradan alındığı bir devirde yaıanmıyor tnuydu? 

Vekllıe temas hlCbir nıllsbet netice vermese bile lotan· 
bUla dOnmek hususunda karı!i:ına ve herke e karşı mUktm· 
mel blr fınatr yakahyabllmlş olmaktan bahtiyar, All 
1\tu.hslh Bey telgrafı okur okumaz yazı masasının batına 
aeçtl Ve k&tl!!IR& hitaben l)U teJ1trat1 y&t.dı: 

«Balı t~ftlll•lat için Parl•e geldim. Kontinantaı otelinde
ylm. On ıun 11onta tı,tanblilö. gelcblllrlm. Nişan ıununu 

tesbitlt telg'raıı .. yııı. ~ektup po•tııda.• 

XVI 

Eniıte Hanım Pren esin konağına ııtmek üzere apartr
m•nın dairesinden çıkmı,, merdh·en sahanlığına. '' armıştı. 

Ora.da mu,·eı.zlle karşıl&1tı ,.e kendl~inl tanıyan memur: 
- dlr teııro.Cınız varı Diye ona küçük kı\ğıdı uzattr. 

Damıa. teıırafın Parlsten ı•ldlflnl haber ,·eriyordu. Ve 
o anda AJI l\1Wı!tln Beyin PaTfste olma~ı lhtlmall hiç hah· 
rına gelmlyen Enise Ha.nın1, telıra.tın da;yı111 yani l\ladam 

Blanşın en kU9Uk blrıı.derl Mösyö LJM)rolx'dan geldl~lno 
hükmetti. Bu, aile&1nJn bUtün efradUe bozu,up otuz aene 
evvel Parlse «TJyatro ıahnelerlnde büyük bir yıldız plmak 
ü:ıere» koşmu'} bir biçare idi ki, baz.an derme çatma kwn· 
panyaların en ehemmtyeislz rollerinde kullanılmak Uzere 
vUa.yetlerde veya dUn;y&nıo dört bucaıında turnelere çıkar, 
hazan Pa.rlste ;rarı aç sUrUnllı, ve yrlda lkl kere de, ıayet. 

it acı bit mektupla ı>etı ... n ballni &lılatıp keödUeriftden 
yardım ııterdl, Bu ııeter bir yenilik yaparak mektup yorine 
teııra.tı kullanmıt olu7ordu. Bunu 4U,ünerek k'tıdı açan 
Enise Hanım ilk önce imzayı gördü, ve sonra, merdiven 
bafında tlUl'Up, tel&'r&fın Uç l&tırını atır &tır Okudu, Bun· 
dan sonra da, dönüp merdivenleri ındJ, sokağa çıktı, 'l'eşvl
kly•y• inen caddeye Apacak yerde yukarıya tramvay cad~ 
O~ln~n Şl~UnJn nlba.yetine, ıUvarl karıl.k:Oit1 clbeHoe doğ~ 
ru Uerledi. 

A!ır •fır böyle yurUtken içine dolmıı, ve onu MllMlyyoo 
Hanımın tvlne ııcıec111< Jtrtlo bu yola aUrllklemlt olan bl•
ıln ı&dece .. vinç oldufıınu blrO.nblre farketll ve kendi 
nefsinden ldet& utanııı. Geno kızlık rüyalarına hakikat ba
Unl ••rmı, olan bu adallil demek ki, h&l1 .. vlyot ve oıı .. 
mit buJunuyotdu. Ayni llJMNMlila, onım da bu ı•lmlJt 9ıtap 
ediflne bakarak, &yru fekllde All Muhalnlo de keodJıloJ 

Uzledlflna •• kar,ı ınıı çıkan Uk fırsattan lıllfade7e 9ilap 
etmlt o!Oufuna hllkmettl. llep alır atır lletllyordu, nerede 

ise l"Özlerı ,Y&f}&racaktr. Bllvarl karakolunun n1ba7etlnde 

buJundujfu meydana vardı •• oradan Uerlyo dOfru Slden iki 
;yoldan Zln~irliku;yu va Maalak lıUkametlnde &iden yola, 

Cevt.Ua bu yolda kıaa bir mDndet ... eı yapılmıt arablı 

ıeyranı hatırına gelmekalzln ıaptı. Demek ki, AJI Muhala 
nltan için latanbula ıalecektl ve timdi Parl le buJunuy0 ,.. 

du! Fakat ııınıııe Hanım blr4on sUklnlp kendine ıeldl ve 
arı bir tebell!Urn ctızeı dudaklannı bUzdU. Parlse acaba 

(Arkası var) 

talyan matbuatıl)5'a Fran•IZ el 
let ricali ve ougÜnkü hüknıı;il< 
adamları aleyhinde •isteın• •' 
ıurette tenkitler görülmekte d .. 
ltalya, bilhassa, Fransa.da 1• 

ifümİJ bir şey olmadıiiı ka01 

tini besliyor a:örünmektedir. "· 
Almanya iıe, F ranıayı. ~·~ 1 

!Cip olmuı ve Alman hilkirrı 1Y' 0 
l d .. .. b " leLetl• a tına uşmuş ır mem ,.. hı 

d 
,, 

ziyade, Alman aiyasetine • , 
1 b 1 ık aıt'' o muş ir dev et o ara g ~ 

mek arzusundadır ve bı.ıPılıJ' 
· · F ·ı 1 jj•' ıçın, ransa ı e yapı ması ,. 

olan oulh anlaımaoını daim• '·p 
ciktirmektedir. Filhakikı. g•~ı. 
bir nokta varsa o da §udur ~· 
Fransa ile Almanya bugün ~ki 
tareke halinde bulunan iki. • •' 
muharip devletten i.barettıt p 
aralarında henüz sulh anlalfll' 
imzalanmamııtır. J}t 

Almanyanın Fransa ile •"d• 
muahedeıi yapmak huıusuJ1 ,. 
acele etmeyifi, bilal.iı bunu '•· 
ciktirmek iıtemeıi kendl k~•· 
faati icabı düıündüğü bir ndo b'rli 
dır ki bunda hakikaten te •JY 
hareket etmektedir. Zira h• " 

• pelerin ileride alacalı muhtc~·ı 
·tekilleri düşünerek büyük ·bı • gı 

F ranıız devletini bir esır ,. 
telakki etmekte acele da".r~n~,. 
mak şüphes iz A lmanya ı.c;ııı 
yırlı olacaktır. kil 

Bu itibarla, F ran11z «hat"Hil' 
muavini> M. Lava!' in ı-lerr "1.t 

ler tarafından Berline ~· •'' 
edildiii hakkındaki haberın f' 
kısından Fransa ile Alınj"ı,. 
arasında bazı mühim meseb~lir· 
rin konu§ulacaiı düşünüle 1 

JAPONYA VE AMER~ 
Almanyanın Avrupadaki ır;. 

. . . . u k Ş•' nı nızaml' teraneıını z:• Jı 

taki Mihver devleti Japon)'~ 011 

bugünlerde kullanmıya bat "çı• 
Japon itgalini hbu\ eddn l•f 
hükumeti ile yaptıiı son ·~.~; 
ma üzerine, Çinin A•Y1

• •" 
cyeni niıı:amu dahil oldui" 
ilfın ediyor. ı r 

Halbuki, Amerika, bu .~ ',. 
mıya Çinin tamamile Japo1'~tt 
nın Mihverine girmiş bir d•v

1
,. 

olmadıiını kabul ettireo•kıı 0• 

kilde cevap verciiı Mr. ;,. 
oevelt dUn bulunduiu bir b~ . "' 
natta Amerikanın Çonıı ~ı" 
hUkCimetini tanımakta d••Jo' 
ettiğini ve ona 100 milyon.

1
,w 

!arlık bir kredi &çtıiını b• 
dl. ~ 

Çocuk Esirgeme J{ıJ 
rumunun Hayırlı 
Bir Müessesesi 

il" 
Çocuk E..irseme KuruınU p•' 

yoğlıı kolunun açtıiı çocu\ıo'' 
liklihiği tanınmıı çocuk dd .,.il• 
}arından Fuat Tanerin yar .. \,ttrı 
her hafta cuma ve ıalı gu ıı· 
ıaat 10,30 dan 12,30 a kadar 

0
,. 

kir ve kimıesiz çocukların °'\1;s ,. re~ 

yeneye ve il~çlarını da uKuıu· 
olarak vermiye başlamıştır. d J»' 
mu kıymetli ıaıebbüıünden ° 
tebrik ederi!:!. 



Tarihin En Buyuk Aşk Romana Jliııjııli6iilıi 
Tazaaı •iLLA KUIE 

biti Kaplanla Güvercin Arasındaki 
Benzeyiş Gibi .•• -·· -...._~ultiye elinde büyüttüğü Hur• - Ne kadar da benzeyİf, doi

--. pek iyi tanıyordu. Mihrün· ruau... Biri diti kaplan. dijeri 
~ olan ıevaiainin sizli tarafı 
~\I h .. erke~.e aöylcmekl~ _b~-
' çocuaun uvey annesı açın :1 bir aık duyduiunu ve onun 

~abuzl'4Ultp tutuftuiunu biliyordu. 
~ aralarmda gizli buhqma· 
a.. ~ığına da kani idi. Zaten 
~niaa o kadar sUzeldi ki t' ~iz sören her erkek deli. 
1ı;._~e· olmrya maftkmndu. Ci
~ de Şeyh Baba adlı bir teh· 
~e iken eenelerce delilik halin· 
-'-• kehnamıı m1ydı) Kendisini 
~ racaaının k.Ple birlcttir· 
.__ İGin Rukiyenin ne hileler 
:::-... fte kadar afrapnaar li· 

lnıifti. 
- J.l.n:emin hali beıkuten ber· 
lh.:..ttı. Babasının karııuıı delice 
_·•'FOfdu. Fakat oaa lıiçbir za· 
~. aalıip olamazdı. Bu aşk yü· 
~- de bqka hiçbir kadının 
~~ bakml!_a razı olmuyordu. 
&.,~iye, Sabir hanedanını de· 
~la müşkül m.vkilerden lr.ur· 
.;"llllftt· Harreın itine de bir ça• 
ıı:t.._~6fii•miye koluldu. Nihayet 
...,~ bir ÇMe buldu: 

LL J.li1uiınnİ9anın kardqi A.af 
~il Mümtaz adında bir kızı 
~ı. Bu kız haluma benziyor 
~dı, henzemiyor mıydı. Ruki· 
'•L bunun pek farkında değildi. 
~t Mümtazı Hurreme Mih· 
~ tam bir b•Hli c1i1'9 
~e baıladıı 
~ - Tıpkı Mihrünnieanın kızı 
..._ •.• One ae kadar baaeciiiiM 
~r edemeuin, •ordu. 

L_ C\\lkiye, Mümtum balaama 
~ifide ya•at Yaınt kendi 
~ni bile inandırdı. Bir gtin 
~enin karıısında bile ayni id· 
~bulundu. Salime ittihıa ~ 'k dedi kiı 

güvercin yavrusu ..• 
- Aman, Salime. 1Alun bu 

sözü Hurremin yanında tekrar et. 
me. Bütün planı bozarsın. 

Hurreme Mihrünniaayı delice· 
sine sevdiren tarafın, genç kadın· 
daki diıi kaplan ruhu olduğunu 
Rukiye de pek iyi bilirdi. Fakat 
dişi kaplan olıun, ırüvercin olıun, 
Hurreme Mümtazı "vdirmeyi 
aklına koymuttu. Salime bu ite 
karıımak istemedi. Anf Hanı 
sevmiyordu. Haımet Hanımın 
oiluna biç.bir zaman İttmat bağ
lıyamam11tı. 

Fakat Rukiye kendine aüveni· 
yordu. Kimıenin yardımına ihti· 
yacı yoktu. Şeyh Babanın Mih
rünnt.&ya olan aıkı yüzünden çıl· 
dırdıiı aıralarda Anber racaaının 
kwnı kuc:aiına atmanut mıydı} 
Bütün İf ilk kıvılcımı uyandır· 
makta idi. 

Bir müddet Hurremi eürekli 
9U1'ette tesiri altında bıraktı. Her 
gün Mümtazı metbediyor, ae9İ• 
nin. y\lzünün, rununun upkı ha· 
laaına benzediğini .c;ylüyordu. 

Nihayet bir aün Mümtazın an· 
M8İDi çağırttı: 

- Kadınım, dedi. ben ihtiyar 
kadınlar arasında ya.pmaktan bık 
tım. Etrafımda ııenç, taze bir yüz 
i .. İy'onam. Mümıaz. bana h-. ne
dime diye v«ir mm} 

Daba o tün Mümtaz Hannn. 
Rukiye Suhanın baş nedimesi ol• 
m\lfhl. Daima oaa cWresinde 
yaflyordu. Hanemill ... lığını 
gönneyi iıdet eıciii _.ı.lıda Ra· 
kiye ...._ ortadaa kayboluyor• 
du. Hoınm lr.a.rıısında, peçeli 
yiizile Mümtazı buluyor, onunla 
konuf'J)'ordu. 

J;por Hareketleri 
ttıı....'tıtaa l'enerbahçe ve Şeref Statla
~ _lla maçlanna devam edildi. Ve 
~"""Ulakı neticeler abndı. 

~STADINDA: 
B.,kos • ee• .. a .. ..,. 

elen fırladı. Bunu •Dılabale •1911 U 
kem onu da oyundan c;lk&rdı. Oyu• 
auıı bitmeaine bir dakika •ardı. Ni
yaaf topu Ftkrete geçirdi. S9ratle ka
leye inen kUOtlk l'tkret llk1 bir .Ut· 
le dördtlncU galibiyet golUnli yapmı· 
ya mu"\'attak oldu. Maç ta .f.3 l"ener 
llbln• ııttti. 

.,:_teı.er stadında gUnUn Uk karştla.t
~ Oaıat.ataraJ SeylCOlll& yaptı. 
~ Q6tdUm'Un ldareaindeki bu 
-...._ Beykotlutar tam kadrolartle ŞEREF STADINDA.t 

lllrnmıtdar da l'aruktan iMia· -
'-.Olarak çıktılar. Kaumpap • Pera 
.,._tJt 4evrede ge~k blr 07'Jft OJ!ll• Şer&t. stadının Uk karftl ... m&lt Pe-
~ <ıaıa.taearaylılar bu ihmallerinin ra ile Kaaımpqa &J"Uında olmUf 
~ çektiler. Ve mUtevazin geçen Feridun Kılıncın ldareslndekı bu oyu• 
~ O)\ancSa Beykqatular bir de rol na her tkl taraf tanı lca4roıarl1e çık· 
~ar. Ve devre ı-o lleykOI l• nuştardrr. 
b..lıltu. Dalla ille dakl1'a4an OJUl1& h&ktm 
~ devreye çok canlı ba.flı)'an olan Peralllar yedinci cl&Jdluıda bi • 
~aylılar oyunu daha ilk. da- rinci sollerinl kazanmışlardır. Devre 
~ Berkoı nwt Hhamna ınU· aonlanna doğru bir gol daha yapan 
"'-ettlrdııer. Bu hAkimiyet çok geç- Peralllar devreyi 2-0 1ehltritıe bitir• 
~ aemerMinl verdi. C>UndUJl ilk mlf)erdir. 
.._-laaaray solUnU yaptı. Tekrar lklnci devrede yine oyuna hlklm 
~ ıeçen Galaıaa&rayhlar ikin• oıan Pera Uç gol kaydetmı. Kasım• 
4' ~cU gollerini kaanarak lalW· paşalılar buna bir golle mukabele e-

a..ı galip ayrrldtlar. debilmişlerdlr. Maç ta 5·1 Peranın 
·-~ • v.ı. ~&libiyetl ile neticelenmlftlr. 

~Un eon ve en mühim maçı ll'e- Süleymaniye • btanbulapor 
i.~ - Vefa arManda idi. $@ref !ltadırıda ikinci oyUnu SUley• 

.... ~ 8&mi Açık Ön&''lln dUdutlle ınani)r• ile tstanbulspor oynamıttJr. 
~ ıeçen FeMı"bahçelUer der- HUanU Savmanın idaresinde oyunda 
lt \feıa kalesini ııardılar. t&Jumlar tam kadrolannı muhafaza 

' ~CU dakikada ortadan yapılan etml,lerdir. 
\ '"-amda Nıyuıı 11«1 bit paa Yet· OyunUn bqmdaft ıornana 1Cadat 'Ok gibi fırlryan Melih kaleye yan !atanbuapor hA.klmlyetl devam et
'-t l'aaıyette olmuına ratmen sıkı mif ve latanbulsporlular arka arka• 
ı..._~ f'enertn ilk colUnU yaptı. ya Uç ıol kazanmıştardlt'. Devre eon• 
-...~ aonra oyuna tamamlle hl· lanna doğru SUleymanlyelller penal• 
-.,. otan san lAdverttiter çok geç- tıt:lan bir gol yapmışlar ve devre dt 
~ ortadan bir hücumda Melih 3-1 Süleymanlye lehine bitmiştir. 
~ ikinci pllmni de ka7det· lklncl devrede lıtanbulıporun 7ap• 
L "• devre 2-0 ırtner ltlılne bitti. tJIJ Ud soıe Süleymanlyelller bir gol 
~ devre Vefalılar canlı .,..ıa- le mukabele edebilmişler ve maç ta 
~· P'enerbahçeJfler de muhaJı:kaJc Dol Jltallbulsporun gallblyetlle sona 
~ hA.leti ruhiyeslle sevte- erm1'tlr. 
~· ltundatı iltlfadt eden Vetaıdar Betildat • Toplcapı 
~ı sıklaştm1ılar. Ve orta-
- ..... hücumda Hakkı Vefaya bir Şeref stadının llOn maçı tamplyona 

S
lt._d_.. B 1 Vef dah nrn ba.ftnda giden Befiktq He To1>4 
~ uuJ. u go ayı a da otm•ur 

\.~ canJandırdr. Ftntt'M,hçt mil- kapı arum · 
~ tamamen boltılmuttu. l'flt'.e _ ..-ı Tezcanm ldareelndekl oyuna 
-;- \fuaıııar Hakkı vaaıtuile ikin· takımlar en kuvv~t~a':!lerile çık• 
~bertik golUnO de yaptılar. Va- mıflardlt'. ~n "J l&aGar h& 
~ Yahamet lcnbettt,ını ,eren klm ve rtlHl blr oyun OJNyr.n Bettıc 
~çeıner akıllarını başlarına ta.şhlar birinci devreyi 15-1 lehlerin• 
\" ltbl Oldular. Bir dakika sonra bitirmişlerdir. . 

.. 
Kulağımıza 

Çarpanlar 

lsriç.reliler Köste
beklik Ediyormuf 
Umumt harpte Almanyada yeni bir 

kelime icat edildi: Hammet'em, yani 
köstebeklik etmek. .• 

Bu kelimeden mak8at, kanunen ve 
slkalarla tevzi edilen yiyecekler ha· 
rlctnde el &Jtından yiyecek tedarik et 
mek ve ihtiyat diye blrtkttrmektlr. 

lsviçre gueteıertne bakılırsa köa
tebeklik hutalıfı IOn zamanlarda 
İsviçreyi aarmqtır. t.vlçrenln hali de 
pek kolay dettıdlr. Denize blt\tik de
ğil, zaten bftlşUc olsa bile denıa nak
Uyatı durmu .. 

İsvlçrelller harbin ~irinci senesi ga 
yet disiplinle hareket etmişler: cN<>k 
san varsa bunun ytlkUnU hep bet'a
ber çekelim. 1Cvtmlze bot yere yiye
cek lddthar ederek bqku1n1n hakkı· 
nı almıyalım. Zaten yiyecek dayan
maz, bozulur. kurtlanır. l"ula ihtiyat 
diye kendi paramızı da sokata atmı, 
oluruz.> Yolunda akıllıca. vatandaş
ça dOftlnceler ortalıta hAklm olmuş. 

$imdi lavh;re sazetelerlnd• senı. 
neıf1'1yat var. Köstebeklik haat&hfı • 

nm netscelert lt&kkmda halkın sö
.anu açnuya ÇallflYorlar. cYtlkU mU· 

savt surette tafınak hep beraber da· 

yanıns. Budanmrs açık sözıtlk et
mlye kalkana ıa.., beraber yanarız.> 
diYortar. 

lavtçre pzetelertntn bu yolda net
riyata &1rifmeeine Alman gueteıe • 

ri cWOyor!ar. d9te, diyorlar, demok· 
rat memlekeUer ile totaliter memle
ketler anwındald fark... Blscle orta

lık •tıt U..n, orada nıllnakafalardır 
cidlyor.> 

Bı.ce fark orada delil .. Demokrat 
memlekeUerde bir dert olunca orta
ya vuruluyor, açıkça ça.re91 aranıyor. 
Totaliter memleketlerde dertten kim 
se baheetmlye cesaret edemiyor. Ya
ra M:tn için lfllyor, tA kangren olup 
kurtulu• çaresi kalma)'lnCrya kadar ... 

Ankarada Kırk Bin 
Kadın Eksiktir 

1935 Sayımına Göre Ankarada Yüz Erkeğe 64 
Kadın Düşüyor. Bu Nisbet Yeni Sayımda Yüz 

Erkeğe 74 Kadın Derecesine Çıkmıştır 

Beş Sene içinde Noksan Kadınların Ankaraya Gelmesi 
Nüfusun 250,000 Derecesine Çıkması Bekleniyor 

ve 

Ankara. dünyanın kadını en 
az şehirlerinden biridir. Dünya· 
nın her büyük veya büyükçe şeh· 
rinde erhkten çok kadın vardır. 
Bazı memleketlerin büyük tehir· 
!erinde bin erkeğe karşı bin alt
mı,, hattl bin yüz kadına kadar 
tesadüf edilir. 

Halbuki 19 35 nüfuı nyımına 
&Öre. Ankarada yüz erkeie ancak 
altmıı dört ltadın düşüyordu. 
Yani Ankara nüfuıunun büyÜk 
şehirlerin normal haline var· 
maaı için bu nüfusa tam kırk 
bin kadın katılma11 lazımdı. 

19'60 aayınunda nilbet deiiı· 
mittir. Bugün Ankarada yüz er• 
keğe karıı yetmif dört icadın 
vardır. Fakat bir taraftan da 
umumi nüfus arttıiı için Ankara· 
nın nüfusundaki kadın nokaanı 
yine kırk bin kadardır. 

Neden böyle bir fark var'? 
Baılıca eebep herhalde Ankara· 
da meaken meseleıinin halledil
memit olmasıdır. Kiralar çok 
yüksek olduktan başka bunu ver. 
meyi göze alanlar da ihtiyaçları· 
na ıöre meeken bulamıyorlar. 
Bunun için Anltarada vazifesi 
olan birçok memurlar, ailelerini 
lstanbulda veya diğer yerlerde 
babadan kalma evlerinde veya 
daha az para ile temin edilen ki
ra evlerinde bırakıyorlar. 

Yazan: 
•••• lal 

Sonra Ankarada pek ~ok da 
genç bekar memur vardır ki mes· 
ken yokluiu ve difer sebepler 
dolaytsÜe evlenmeyi geciktiriyor
lar. 

Sebepler ne olursa olsun cinı 
farkı bakımından herhalde An
karada bir boıluk varoır. Tabia-

tin böyle boşluklara tahammülü 
yoktur. Normal .-rtlar kurulun
ca. Ankarada in~t bir hamlede 
alıp yürüyecektir. Mesken dava· 
11 halledilince birbirinden ayn ya
ııyan aileler Ankarada yerlete· 
cek, ııcnç bekarlar yuva kurmak 
ihtiyacını duyacaklardır. Belki 
kadın memurlar da artacaktır. 
Böylece memleketin her tarafın
dan Ankaraya erkekten çok ka· 
dın akacak ve botluiu doldura
caktır. 

Ankara nüfusuna kırk bin ka· 
dın katılınca ayni zamanda bun· 
tarla beraber erkek nüfuı da art· 
mıı olacaktır. Meseli timdililc ko. 
casından ayn yaııyan aileleri 
gözönüne lfeliriniz. Bunların An· 
icara haricinde ya.Jıyan erkek ço· 
cuklan da elbette vardır. Ailele
rin Ankarada yerleşmesi yolunda 
bir cereyan aç.alır• kadınlarla 
beraber erkek çocukların. bir kı· 
ıım kardqlerle. bi.r k•ım baıba· 
lann da sitmni beklenir. 

Müteha111ılarla konuttum. Öy. 
le tahmin ediyorlar ki dünyada 
normal .-rtlar avdet eder ve An· 
karada mesken meaeleeiain hal
line çare bulunuraa 194S nüfue 
sayımında Ankaranın niifu.u 
ıso.ooo den apiı obnryacak ve 
bu nüfus içinde kadınların niabe· 
ti erkeklere yaklapcaktır. 

RESiMLE 

ADOLF HiTLER'in Hayatı 
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Amerika t66Torpidoi~I 
Yaptınyor rl~A\i 

Nevyork, 1 ( A.A.) - Nev- loldall Sqaı l - Cet • Askerler 
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keatrası. 18,40 tncesas fasıl, 18,15 bir ailAh - Genlf delil • Erkek 3 -
MUılk: MethUr sanatkAl'lar aertll, 804 arazi - Yalnızlık 4 - Bir dat -
19,80 Ajanı ha~lerı, 18,4& 'tek ve Ça.kmaktan eınır & - !lskl bir tnO· ' 
Mtlfterek f&rkılar, ao,1D Radyo sa• daf&a IU&hı • VlllJet t - Tualu llU • 
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Suni Heyelanlar 
Yaran: OÇ YILDfZ D ü~ü gazetelerde okunan 

bir habere göre Norveç· 
liler memleketlerinin dağlannı 
ötesinden berisinden delip a~n· 
d1TJ7or. Almımlann geçit yolla· 
rını aani heyelanlarla kapıyor· 
lannış. 

Havadis bize Namık Kcma· 
lin meşhur beytini bir kere daha 
hatırlattı: 

<Ne mümkün zıı1m ile, bidad 
ile imhayı bi.ırriyet 

cÇalıı idraıki kaldır muktedir. 
sen ademiyetten> 

Almanlar deniz ifıllll k.talar· 
da müıtemleke kurmaktan ümit 
kesince fiiyle bir mubakeme 
yaptılar: cAvrupanın auyu mu 
çıktı~ Hedef sürülecek toprak. 
boyunduruaa koşulacak insan 
olduktan ıonra ondan Avtupa· 
da da var... Hem bunun için 
sefer meşakkatlerine de hacet 
yok .•• T 41.rla ve fabrikalarında· 
ki iş.lerile ve fikir, dim, sanat 
~bi bir takım boş bayahit ile 
meşgul olan ba tatlı ve )JUlllU· 

tak batlı inwNarı idrütmek 
iç.in bic puça tahrik. kapan 
önünde keetane fiteii kıebilin· 
den biraz çat pat, PM8fiitle 
mem1ekctlerinia öteeine berİIİ· 
ne scrpiftirilecelc. biıSaç 10Yel· 
verli a.dMn yeter de__. bile ..• 
Bu tath ve yumnpk oWnja Jı;a • 
dar da bilgili w kıaıb~ 1ıD· 
unlar 'a..a.n.d.a Çliı.,..: j nez 

ifçi legonlanm, :zmoaa zmman 
birbirlerini tedip iıı;ilı k-"=n.ca
iımız Mker lejyoıa-u ~ 
vahıi ve yontulımam.t ...-.ı
lekec:len temin edebi~ He
le fimdilik bu... J"Gi2 •' u. o.ha 
ileri'-i i;in Almam.r. T..na 
.bizimle ber.b.dis.> 

Abnanya bu heubı J19P•r· 
ken yalnız bir küçiicük _..yı 
ihmal etmiftir: No1'9eÇte dağlen 
k.aydırmıya bqlıyan ve .dıaa 
Kirik cknen ufacık ışığı. 

Mamafih Nazi idazeei fikir 
uyabnı kendi menıleketiDde o 
kadar kolay .öndür.aıüt. eHerin· 
de bayraklar, yakalarında ko· 
kartlarla sokakta aeçit reami 
yaptırc:hğı kendi fikir adamla
ıını ve üniveraite profesörlerini 
o kadar kolay düfiirmÜf ve al· 
çaltmıttır ki baıka memleket· 
lerde de bunun böyle olacağını 
a:annetmeıini bir dereceye ka· 
dar mazur görmek lazımdır. 

Haritaya bakıldığı zaman Aa
ya kocaman bir ıövde, Avrupa 
onun bafı ıibi görünür ki ha· 
lükaten de öyledir. 

Almanyanın bu macerada en 
büyük hatisı İşe bu baştan baş· 
lamasında olmuştur. 

Milyonlarca ve milyonlarca 
baştan mürekkep bir dünya; o 
başlann her birinde bir ufak 
ışık ve o ufak ışıklardan her bi
rinin altında derinlikleri ölçüle
miyecek başlta dünyalar... Al· 
manyanın zorbalıkla yeni niza
mına sokmak ve boyunduruğu
na alıştırmak iddiasında bulun· 
duiu Avrupa bu heıap11z dün· 
yaların yeltlınudur. 

Boyunduruğun altındaki bu 
ıtıklar daima yanacaklar ve her 
hangi bir taraftan bir müsait 
rüzgar estiği vakit etrafların· 
da yanıınlar tutuşturacaklardır. 
Melek huylu sakin ve sulbper· 
ver Norveçlilerin dağlan İçin 
için oyarak yaptıkları suni he· 
yelanlar yeni nizamı ergeç yu· 
tacak nçurumun bir timsali sibi 
;ıörünüyorlar. 

Editlıe Aallye Uııkıık BAkimlltfn· .. , 
11 ... elell SJYap kararı 

ta. '1eıa mudafaasr hatalı bir ha- İkinci devrede aynı hAklmlyetl lda• 
~ Japtı. Ve penaltı cezası verildi. me ettiren siyah beyatlıl&r bet gol ...... • aJllk 1 a1I* AJllk 
~ bunu ıole çevirdi. Vaziyet 3•2 daha kaydederek sahadan 10-1 gaHp ------------
~ tenerltter birbirine ıttmıye ıynbnlflardn'. 2100 lilO 800 Kr. )'Oktur 

ŞEHiR TiYATROSU 
KOMEDi IU8MI 

Fr&nll& Tlyalroeunda 
Bu aktan' 20,30 ela 

O A O 1 

DCNX1' B11LMACANIN llAILI: 
Soldan s.ta: 1 - Kuran • Sudan 

t - Alan • Cura a - Yaz • Yor • 
Laz 4 - At • Taret • Fa 5 - Na • 
Uıt 8 - Parmaklık 1 - La • Ur 1 -

Yabnılıla ~ya: ı - Kayak -
Kötek t ..... mat - Rıaa 3 - Ru • 
Nal • Kab t - An • Tarak • Na 
li - Ya • lk 8 - Kol'kak1lk 7 - Re· 
lJ 8 - Uc • TulUm • Ka 9 - Dul -
Dır • t>aın ıo - Araf· Yama ıı -
NA.lan • Zamanı 

Jl:dlrnenln Bacı Mercimek mahal
lellind• mukayyet olup Kazas Salih 
mahall1111ind• oturan ldri• otlu Ha· 
s.n Gökçuu, letanblal Kaaımpqa ye 
nl ç-.ınede Abdullah caddesi 48 nu• 
maralı hanede iken bllen ikametgl· 
bı maJQm olmıyan Recep kızı Nazmi 
ye aleyhine açtığı terke müstenit bo
.-nına davasının yapllan gıyabi mu· 
Bakemestnde: MUddeaaleyhantn lka
metgt.hı meçhul bulunması ttıbarlle 

IDllkaddema g6nderllmlf olan dava 
arzubaH sureti bflll tebtıf iade ktlm· 
IDllJ v~ yapılan llAnen tebligata raf· 
ınen müddeaaleyha mahkemeye gel· 
hMm~ Ye gıyablnda .f&hlt dlnlenmit 
"e medeııJ ballerl nUfuııtan sorulm°' 
\fe kendlsme cereyanı muameleden 
behüıle g\yap kararı tebliğine ve du· 
Mlfln•ıun. :16/ 12/1>40 tarihine saat 
9 a taHldne karar verllm1' olmakla 
ke)oflyet tebllt makamına kaim ol· 
rnaıc tızere Uln olunur. 29/ 11/940 

~lar. Nitekim bu fUursuzluk ikinci ldlme tMçlan 
~çeye UctıncU beraberlik go- Karagumrtık staıtrnda Kataftlm· 
~ rnaı oldtı. Devre aonuna ı1lk Doğuaporu 13-2, Davutp&f& Eyt. 
'-°'.~ Japılan bu beraberlik golU bU 2·0 yenmiş. Demlnıpor - B&kırkö1 
\~ tarnam-.ı strm1'tt Bu ara· 2-1 berabel't 1Calm9'latdlr. 
"""4ıQ. OçQncO 1010 p.pae&lcta. J'a• Anadoluhlsarında da An&doluhlaar 
1\ ~ı. Niyazi kale ISnUnde dUf- Jlumellhlsanna hl'lunen, .Anadolu 
~ ~enı dUdllk çalmJ\lb. Vefa mil· Beylerbeyine 3-1, Alemdar HlWe 

"'1n& lılıılarHl Xellb ,.m. M pltp ........ 

Romeo ve Jülyet ve Ladam O Kamelya kadar klan-etli, fakat onlardan daha aüzel, daha içli .. 
Dünya edebiyatının plleserlerinden: 

MANONLESKO 
~-·ipek Fh SHW,.,..,.cla ~ mq. 8Ülii filmlerin • manlfak olaftMllt. --r 

HAklm: 1033 

Harpten atethtf - lv/k. tan kudretini - Heyeandan 
eıtra rını alan büyük film 

CASUS AŞIKLAR 
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Almanların 
Balkanlada 
Göz .. Yok 

(Başı l in<-kh> l * 
&ine -rerilen rotlı oynamak Ö'Lerc ltal 
ya büylik bir bahri devkıt atarak har 
be g-lnn~t~r. traı,·a dQoanması d imi 
urotte muiıattbeden k~unıak, de· 
nJzııJtdan!a ,·eya sair harp tesadüf· 
ıerl netioesinde donanmamızı uı~ ıf 

'düştıneiYi' kadar kU'\''\etlerinl llltlha· 
faza edCl'Ck hiç de{.-U~ o r.amtUl dah!ı 

'fal.la bir gııllbi,l'Ct ürmdlle mulıarebe 
Ji kaimi etmek istiyordu. Pokat tah 
min cdileo İngiliz Ul;)'iatl \'okubul • 
mamış 11e bu proje 16 gün gibi kısa 

bir muddet içinde tamir götürmez bir 
şcldlde u ~ düşmüştUr. 

İngiliz donnnm:ısı hal~·anların «81 
zlm deniz» dedikleri Akdenlze h!ıkim 
bulunuyor. Geçen haziranda İtalya 
harbe girerken ıtnglllz donanmasına 

karşı ynpılıın ,·c l'unani<ıtana hü -
cum edllirken tekrarlanan bu çıt -
gınca ınrydan okumanıo neticeleri 
işte budur. 

Besinci Kol Boş 
Durmuyor · 

Başı 1 İll{'lde *• 
kim fısıltı ile de ağızdan ağza 
bir takım laflar yaynuya çalıi· 
tıkları da farkedilmektedir. 

Zabıtamızın bu faaliyetlerin 
membolarmı dikkatle takip et· 
tiğine fiipbe etmiyonız. 

Memleketimizde ne Alman· 
yaya karıı düpnanlık duyan ve 
ne de Almanya ile ikbsadi mü
nasebetlerin devamma taraftar 
bwwunıyan kimse yoktur. Bi
zim itinwmız bu gibi gizli ka
paklı usullerle memlekette el 
altından bir takım cereyanlar 
uyandımuya çahıılmasıdır. Bun. 
lan müretteplerinin hedef tuttuk· 
lan maksadı temin edecek yer· 
de aksine olarak itiraz ve infial 
hisleri uyanmasına ve aradaki 
münasebetlere emniyetsizlik ka· 
npnasına sebep oknaktadu. 

* BiR TASHiH 
Dünkü sayımızda Anadolu 

ajansının Trans Osean ajansının 
tekzibi hakkındaki telgrafından 
sonra kendimiz de bir mütalaa 
ilave ettik. Araya bir çizgi ko· 
yarak mütalaamız ayrılmamıştır. 
c-iki gün evvel bu ajanaın nejli
yatı .•. > sözlerilc başltyan kısım 
bizim mütaliamızdır. 

Yine dünkü sayımızda Chau· 
temps ileChiappe'ın resimlerinin 
yeri değiştirilmiş ve bulmacada 
yeni tariflerle eski hal tarzınm 
yeri değışmiştir. Özür dileriz. 

Finlandiyada Askeri 
Hizmet 3 Seneye 

Çıkarılıyor 
Helsinkl, ı (A.A.) - Yakında tas· 

Ukl beklenen bir kanun llyihası ikı 

ıakerllk hizmeti Uç seneye çıkarıl • 
naktadır. 

Sovyet - Macar 
Ticaret Müzakereleri 

Tasdik Edildi 
Moskova, ı (A.A.) - Tass Ajan· 

sı bildiriyor: 
YUksek Sovyet meclisi divanı, Mos 

kovada 3 cyl(ll 1940 da imzalanmış 
olan Sovyct • Macar ticaret ve sey· 
riscfain muahedesini 30 sontcşrin ta
rihinde tasdik etmiştir. 

Amerika Çin Hüku
metine 100 Milyon 
Dolarlık Kredi Açtı 

Vaşington, 1 (A.A.) - Rei· 
sicümhur B. Ro05evelt, Birleşik 
Amerika hükumetlerinin Çin hü· 
kumctine 100 milyon dolarlık bir 
kredi açtığını dün bildirın~ir. B. 
Roosevclt bu kı ediden yaı.aınm 
umumi ma.sarifme karşılık oiına.k 
üzere Çiae ,_-Hcceğini ilrtvc et
miştir. 

B. Roosevclt, krediden geri 1.::a
lan ikinci nıshn yakın bir atide 
Amerikan ve Çin paralarını mu· 
hafauı ve idare etmek lwausunda 
istimal cJilC\:eğın! ilave etmiştir. 

Japonyannı Mo~kova 

Elçisi 
1 .ozovski ile Görüşt~ 

Yunanlılar 
Pogradeti 

Zapteddiler 
&şa ı incide* * 

bulunan mtthim roovz:ılerden uzun 
menzılli toplarını aleikde kaldır · 
mı.ş.lıı.rdır. 

Müşa.hiUcr bu topla:rın ltalyanla· 
rın yeni bir hat tcşkıl etmesi ihtımah 
bulunan Elbasan tarafına sevkedil· 
dlgi fikrindcdır. Develi vQdisınde Yu
nan ileri keşif kollan mÜ-\lkillA.ta ma 
ruz kalmadan vaztfek!rinl gonnel<te
dir İtalyan ricati yalnız Pogradet'e 
ınhisar etmemektedir. 

Ma.nastıra gelen haberlere göre şl· 
mal cephesinde Yunan hücumlarını 
durdurmıya uğraşan ltalyanla.r da
ha cenupta Leskovıç ve Kolonya 
arasında kuvvetli mukabil taarruzlar 
ynpmJŞlardır. 

Bu mukabil taarruzların püskür · 
tUldilğti söylenmektedir. 

Yunan harekatı devam ediyor 
Atına. ı (A.A.) - Yunan başku · 

mandanhğı tarafından dUn gece neş
rolunan 30 sonteşrin tarihli ve 35 nu
maralı resmi tebliğ: 
cTaarruz harekcUerlmiz bl:itlln gün 

devam etmiştir. Çetin muharebeler
den sonra kıtaatrmız birçok noktada 
muannfdane harbeden dilşmanın mu
kavemetini kırmış ve derinleme mO -
him ilerleyişler elde etmiştir. Se.ğ ce
nahta ileri mUfrezclerimiz Pogra
det'e girmişlerdir. 6 top, 60 mitral· 
yöz. çok mUhim miktarda ha.va topu 
ve her ti.irlU hnrp levazımı iğtinam 
ettik. lö zabit 200 nefer eetr aldık. 

8 italyan tayyaresi diitürüldü 
AUna, l (A.A.) - B. B. c. SalAhi· 

ycttar yUksek blr yunan şahsiyetinin 
beyanatına göre, Göricenin 20 kilo • 
metre şlmaHnde bulunan PogradeUn 
zaptı, Yunanlllarm mtıeta-kbel hare
ketlıırlni pek çok kola.yla.ştıracektır. 

Ayni zat. Yunan kıtalarmın cenup 
rnıntakasında mUhlm llerlerneler kay 
dettlklerlnl ve hareka.tın YuRSJ\ kuv 
vetleri lehine inkişaf eylemekte btı· 
lunduğunu söylomlştlr. 

Yunan tııyyarecilerl, Arnavutluk 
arazisi üzerinde 8 1taıyan tayyaresi 
dUşQrnliişler l'e cephc!l"C gelen ttaı • 
yan kuvvetlcrlN tnm1a.ffakıyetle bom 
barolman etmiş\cniir. 

Albay Popof 
Diyor ki: 

Kukla Cin Hükômeti Göricede Müstakil 
ile Yapİlan Milahedır Arnavvtlük Bayrağı 

• fkıı7lltncıtde •• 

"ıtaı,aaıaruı Hata İngiltere ve Amerika lim ohnuşhmra. YtıtMınistan, eon 

Ettikleri a crfkArdır ç K H k ... hareketile, Aroevutlann ka\bin. ,...., " an- ay-Şek Ü u- dek.i tereddüderi dağıttığı tçiıı 
Londra, 1 (A. A.) - Mosko· . , bütün Arrıa~tlann bundan son--

vada çıkan cKrasnaya Zzevzdu metını Tanıyorlar ra tabti hın- miittefik diye hareket 
gazetesinde Aibay Popof, ltalyan y · edecek~ şüphe edilemez. Na.nkin , 1 (.A..A.) - D. N. B. em d · 
• Yunan harbinın safahatını göz· Çin • Japon muaht'de&lnin amzası ıntt Amavuüar, bu 90t'I evmı 
den gcçırerek diyor ki: nase-betılc Japonyanın Çlndeki fev· içinde mütecavize karşı ilk kur· 

cHa!p kıı.lyanlar içın müsait ka.M.de mfunesslli general Abe bir ~ atan a<iamlardır, 19 39 
cereyan etmemiştir. Çünkü ltal- ı nutuk '°Yliyerek demişttr ki: ltalyan işgannı sitahta karşılamış. 
yanlar bh yıldırım harbi yapabi- «Bu R'lua.hedcnln ehemmtyetl, im • lardu. btik.litle layıkttrlar. Yarın· 
leceklerini zannetmişlerdi. ita!- zasırxla değil tatblkatmdadır. Yeni ki Ba~kan birliği veya federasyo· 
yanların hata ettikleri aşikardır. Çin • Japon muahcdCBI, Çin ettmhu- nu içinde mÜsavi brr aza sıfatilc 
Yunanlılar harbe kafi derecede riyetfnin yegAne ~ ı.nıtbmeti 0 • tabii mevkikrini alacaklardır. 
hazır bulunuyorlardı. lntPliı ha- lan Nanktn hükamettnl taıumaktadtr Hiç şüphe yok ki Arnavutlar, 
va kuvvetlerinin de müdahalesi General Abe, Japonya üc Çin iş- hareketlerinin bundan sonraki 
esaslı bir yardım teşkil etmiş ve birliği yapmad•kça Uzak Şarkta ye- safhasında bu mevkie layÜC ol
harekatın gidişinde müessir ol· '?İ niza.mm kurulmuı mttro.kUn akımı duklarmı ispat edecek eurette na. 
muştur. Son seneler içinde İng)I· yacağını ehemmiyetle kaydetnt~r. reket edeceklerdir. 
terenin Yunanistana aç.tığı kre· Londra, ı (A.A.) - Ja.ponyanrn Ahmet Emin YALMAN 
diler Yunanistanı muazzam hh milll ç;n hük(lmeti o+&.rak Nankm bli 
hava ünü haline gettrmiftır.> k(lmetini taıudığuıa dair Tokloda 

B. Popof, İtalyanların hareket neşredilen tebliğ halolunda. Londra • 
teşebbüsü YuRanlılara bırakmıya nm saılfıniyetıi maka.m+annda f\l c>
mecbur kaldıkıarını ve üçüncü bet kaydediliyor ki, İngiltere htllôl • 
harp haftası aooun<la İtalyan va· met! Çin meşru hUktlmeti <»wak 
z.iyetinin büsbütün fenalaştığını Şan-Kay-Şek hUkt\motlni tanımakta 
yazarak makalesini bitirmekte- devam eylemektedir. 
dir. Vaşington, l (A.A.) - Gezeteciler 

topiantısında Hariciye Nazırı Hull-

L. d e· K c den dön Japonya Uc Varıg Şing Ve! on raya ır a 1 :!a:~:ı=~n~!~:n::u: =~ 
80 m ha Ati 1d1 düğünü anlatmssı istenilmiştir. 

B. Hull demiştir ki: 
(~ 1 hıcide) 8 Amerika, tabii Çung • King hük(l 

met.ini tannnıya devam etmektedir. 

M<>llko.a - T okio ibtilaffanRm 
halli imkim 

Londra, 1 (A.A.) - Reuter Ajan-
sının diplomatik muhilbiri bUdiriyor: 

Bir Alman İaşe Ge 
misi Torpillendi 

Londra, 1 (A.A.) - Bahriye 
M>zareti bugün aşağıdaki tebliği 
neşretmi§tir: 

Bu sabah hiicumbotlarımızdan 

bir taarruz devriye kolu, Hollan· 

da sahHi açıklarında büyük bir 

düşman iaşe gemisine taarruz ede· 

rek hasara uğratmıştır. Bu vapur 

5.943 tonilatoluk Santos adında-
ki Alman gemisidir ve Escaut 
mansaıbı açıklarında torpillendi· 

ğini 'bildiren imdat işaretleri ver· 

nuştır. Bütün hücumbotlammz 

dönmiiftür. Yalnız bunlardan bi· 

btdunan Lorient deniz UseUne hUcwn 
etmişler ve yUksek infil!k bombala
r~ yangın bornbolal'ı atmışlardır. 

İngiliz tayyareleri dönerken ~ bü
yük yangının bütün şiddetle tahri • 
bat yaptığını ve lnfll!l.IUQr vuku& gel
diğini görmftştttr. 

Kolonyaya hll<:uı:n eden .mgiliz tay 
yareleri dahili Hmanı şiddette bom
bardıman etmlşkır ve çUcan bll'Çok 
yangın \IZllll. aeeoleden görtUebilıniş
tir. 

Japonya ile Nankmdckl kukla lftl • 
ktbnet araamdaki muabedenln en ri, Santos'a ırefaket edlen harp 
mühim maddeleri komttnızme ait o- .gemisinin a.teşile ~mmiyetsiz ha. 
la.nlandır. Bu maddeler, komtlnist sara uğramıştır. Tarafımızdan i.ki 
tahrikltma karşı karşdrklı mlldataa yaralı vardır. 

Tayyareclkıtin söytcdiğinc göre, 
dokkırde. yangınlar ÇJkmıll}, infllAIO&r 

l'Ukue. gclntl~ir. 

hususunda. mu bir ~ derpilf et Şimal denizinin diğer bir kıs· 
roektedir. ınında hafif kuvvetlerimiz devri· 

Böyle bir zamanda ÜQiti pakt ortak ye gezen bir Alman hücumbotu· 
larındaıı biri tnrafmdan kasden neş- ~ takip etmişlerdir. Düşman hü· 
redllen btı maddeler Moekova. ile To- cumbotu daha fazla olan sürati 
kio arasındaki iDt.HM16rın halH tın- sayeeinde .karanhkt1l 1ı:açrntya 

Bolonyado. büyUk çapta mtite~it kı\ru limitlerinin muvaffaluyetsızii- mtwaffa.k crimuttur. 
bombalar dört dıokla ve ctvarına *" ğ'e uğradrgt >takkmdn )ml>llan ilk res Tayyareler de nakliye gemilerine 
bet etm~ir. Ya.ııcm bombalarından m! teyittir. hücum ettiler 

fı süngüye dayanınca... birçok kilçUk " blr tane de çok bU- Şan-Kay-Şek. Japonyanın doğru • 
Atina, 1 (A.A.) - Reut.er' Ajaınst· yllk yangm ı;tkm~r. da.n do{;nıya ve,.a Va.ng Şing Veıl va- Londra, 1 (A.A.) - Hava No.za.re 

tinin istihbarat bUrosu diyor ki: nın, Arnavutluk cephesinden dönen Bltasil-0 yapt""ı tekttf ve t~e-
hususl muhabiri yazıyor : AJmen tebliii rtn hepsini r~lştit'. 

ltalyan ordusunun mukavemeti, Bertin, 1 (A.A.) - Ahnan or~ Şan-Kay-Şek Uç eenedenberi har· 
taze kuvvetler gelmesi üzerine kayda başkwnandankğınm tebtiği: betmekte 1PC hlQblr yorgunluk allı.me-
d<?ğer bir şeklldo artmıştır. ltaı)'Gn- Cuma • Cumartesi gecesi Alman ti göstermemektedir. Şan-Kay-Şek 
ıar top, lUfek ve mlt.ral)'ÖZ kullend· hava kuvvetler! Londra Uzerine yeni için en mühim olan şey Sovyetler 
chğı mtidöetçe lyl harp etmekte, pa· bir büyü taarruzda bulurunufla.rdır. Bırliğl ve Amerika tarafmdan yapr
nlk. Yunanh!ar sUngU llücuınuna BtrbUinl ta.kip eden dalgalar b&lin· lan yardımın artmasıdır. Binaena • 
kalktığı zaman vukubulmaktadır. 1- de hareket eden tayyarelerimiz şehir leyh Vang-Şing-Vei ile a.ktedi~n mu· 
taıyanlnr, göğils gögiise muharebelet" Uzerlndc uçmuşlar ve bilhllSS& Pad· ahedenltı imzası ve neşri bilhassa 
de kUçUk yangın bombaları kullan - din.gton, 1'ensigton ve Battersea'ya propaganda maksatlarını istihdaf et
mnkta. hiçbir zaman süngü istimal ağır ve çok a~ır bombalar atmışlar- ınektedit'. 
etmemektedirler. Köylerdeki ahalinin dır. BUyi:Hc yangınlar çıkmış ve şehri 
ve cephedeki askerin mütemadi bom- aydınlatArak taarruzda buhlnan tay
bardıman altındaki maneviyatı her' yar~re yolu göetermişttr. 
tilrlil sitayişin Ustilndedir. Livcrpool, Birmingha.m ve Ply-

Dün Atinaya hava taarruzu 
olmadı 

AUna, l (A.A.) - Ha.va nezal'Cti

nin tebliği: 

Bugtln memk:ket dahilinde triçbir 
dUşman hava t.aal'T'UZU \.'Ukubulma· 
nu.ştır. 

Aetos muhribi bir balyan 
denizaltl$1ıu babrdı 

Atina, 1 (A.A.) - Atina Aja.nsı 

bildiriyor: 

mouth gibi diğer ınOhim askeri be· 
defiere de muvatfa.kıyetli hiicumtar 
J&prtıntŞtlT. 

GttndUzUn Alman tayyareleri raa· 
liyeUerini müsetıt'ı.h keşif uçuşlarına 

hasretm~lerdlr. Bu esnada müşahe
de edRmiştir ki, bUyUk yangınlar 

Plymouth'da ve bilhassa petrol de· 
polarında hlllı. şiddetle devam et • 
mektedtr. Bu uçuşlar esnasında Lon 
draya tekrar bombalarla taarruz edtl 
miştir. 

Sa!Ahtyettar menabidcn bildirildi· İ 
gine göre. 21 sont.eşrın tarihinde ve Son Hafta çinde 39 
sabahın 9,45 inde, Mü!A.zım Ekonomu 
Guras'ın kumudası aıtınde. bir kafi- Alman Tayyaresi 
ıeye refakat etmekte olan <Aetos Du"'şu'"ru""ldu·· 
torplto muhribi> saklandığı yerden 

kafıleye bir torpil atan ve takat isa- , Londra, 1 (A.A.) - 30 Sonteşrin 
bet: ettiremiyen bir ctüştnan OOnlzaltı gece yarısı nihayet bulan hafta iç.in 
smı, bmnbalarla batırnuşhr. de tngiltcre üzerinde 39 dUşman tay-

Brenc:lizi müteaddit hücumlara 
manız kaldı 

Kahire, 1 ı A.A.) - Hava kuvvet
leri umumt karargtıhmm tebliği: 

yaresi ~UrtılıOOştUr. Ayni mU4det 
içiTı<M! 13 İRgiliz tayyare8'1 kaybedtl· 
miş takat yedi tayyareci kurtunnuş

tur. 
Sonteşrinln 24 Unde altı Alman tay 

yareel düşUrUlmUş ve hiçbir İngiliz 

tayyaresi kaybedilmemiştir. 25 iJlde 
btr Abnan tayynnıel döşth'Ulmiiş tıtç 

btr tngfüz tayyaresi kaybedilmemiş
tir. 26 sırıda dört Abnan tayyareel 
dUş!irUlmUş ve yine hiçbir İngiliz tay 
yaresi kaybedilmemiştir, 27 sinde 12 
Alman ve tki lngUız tayyareei dtils • 
muş fakat tki İngiliz tayyareciei kur· 
tulmuştUT, 28 inde beş Alma.n ve ye
di tngWz tayyaresi dQşmtış takat bir 
İnginz ta.yyareeisi kartulmutur, 29 
unda sekiz Alman ve iki İngiliz tay
yır.rC61 cmşmUş. lld İngiliz tayyaracisi 
kt.lrtURın.ş ve nihayet ayrn 80 unda 
~ Alman ve iki İngiliz t'\yy&.resi d6ş 
meı, ,... yine her iki l.ngiliz tanve
a.i ınırt:lt1Rıt.11Ştur . 

fsveçin 200 Tay 
yaresini Kanada 

Satın Aldı 
Nevyork, 1 (A.A.) - Tass: 
United Press'in verdiği bir ha

bere göre, Leveçin vakti\e Ame· 
rikaya sipariı etmiş okluğu 200 
tayyareyi Kanada satın almıftrr. 
l.vcç elçiliği, Valty Aireraf fu. 
masının İsveç hükumetile bu bap· 
ta yapmı§ olduğu mukaveleyi 
fcahettiğini bildirmektedir. 

--o-

Macar Hariciye 
Nazırı Mühim 

Beyanatta bulunacak 
Budapeşte, 1 (A.A.) - Hü

kumet P.artisinin konseyi, 16 ka· 
nunuevvelde İçtim~a davet cdtt· 
miJtir. Bu vcaile ile başvekilin ve 
hariciye nazırının mühim beya· 
natta bulunaceJcları haber veril
mektedir. 

--0-

Siyam Tayyareleri 
Savanak Üzerine 
3 Bomba Attılar 

Tokio. 1 (A.A.) - D. N. B. 
ni.sı husuei muhabiıi bildiriyor: 

Nişi gazetesinin Hanoi' dan 
öğrendi~ine nauran Siam tay• 
yarderi Fransız Hin.d)ÇiıUainde 
Savanak ar zisine üç bomba at· 
auşlardır. Müteaddit ~ ve ya· 
ralı vardır. 

Fransız Hindiçinisi umumi va· 
lisi general Decouse, Baogkok· 
daki dçiliğe keyfiyeti Siam hö
kumeti nez.dinde p.rotuto içiD 
emir vwmiftir. 

Sahil mUdataa teşkilltlna mensup 
Bea.n!ort tipinde btr tayyace geçen 
cuma gUnil 72 saat içinde UçQncü 

defa olmak Uzere düşman la.şe gemi
lerine karşı muva.ffnkıyctli btr torpil 
taarruzunda bullhımuş ve bu suret
le düşmanın 20,000 tonilfıto!uk ia.şe 

gemileri tahrip edilmiştir. Dtlşmanm 

sekiz btn tonluk bir vapurunun ar
kasına bir torpil isnbet etmiş ve şi
mali Hollanda sahUlerlndc batmıştır. 

Daha önce, kuvvetli himaye altın
da giden daha küçük vapurlardan mil 
rekkep bir kafileye mensup diğer 

bir gemi eie geçlrilmi!J ve tayyaremiz 
hava da.fi topb.rının saçtığı ateş tu
fanına raıtmen vapurun üzerine in • 
miş ve torpilini atmıştır. Tayyare da 
ha uzaklaşrnadıın bu vapur da arka 
tarafından batıyordu. Sonradan ora· 
larda dolaşan btr devriye mezkôr va 
purun yalım: üst ktsmının su Uzerin· 
de butunduğumı teebtt eylemiştir. 

Hitlerin Mümessili 
Bükreşe Geldi 

Bükreş, 1 (.A.A.) - D. N. B. 
Codreanunun dün sabah yapılan 
cenaze merasiminde Hitler ve 
muavini Heıs' i temsil eden Al
man umumi valiterinden Von 

Schrrach ve Böhle, Bürke~en 
tayyare ile hareket etmişlerdir. 

Dün akşam Alman elç;.i Fab· 
riciu6, Alman misafirleri şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
başvekil muavini ve lejyonlar rei
si Sima, Romanyadaki Alman 
askeri heyeti reisi general Han· 
sen ve Alman hava heyeti reisi 
general Spedel hazır bulunmuş· 
)ardır. 

Rumanyada Bulunan 
Alman Kıt' alan Bir 
Geçit Resmi yapacak 

Bükreş, 1 (AA.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Romanyanm üçler paktına İl· 
tihakı dolayısile Romanyada bu
lunan Alman talim ve ter.biye kı
taau yarın kral Mihalin ve baş
vclUl general Antonescunun önün
de biT eoÇit resmi yapacaktır. 

28/ 29 sonteşrin gecesi hava kuv • 
vetıerimize mensup bombardıman 

tayyareleri Brtndizl Uzerlne miltead 
dit hticumlar yapmışlardır. A!tkerl 
hedefler Uzerlne 12,000 kilo ağırlığın 
da yUkook ınfilttklı bombalarla yan • 
gın bombaları atılmıştır. Bu bomba
}nrdan bir grupu, bir hat halinde, nh 
tımlarla benzin dcpolarınm bulundu· 
ğu şehrin cenubu şarkleindeki mm • 
talta arasına dlişmUş ve büyük 'hıir 

yangınla miltea.ddlt kilçtil< yangmla
rn sebep olmuştur. Diğer bombalar 
da limanın cenubu şarktsinde bulu
nan deniz tezgtıhlarıla bcnl!:ln depo
ları civarına ~mUşlerdir. Pek şld· 

detıl m&dafaa ~!ne rağmen ını • 
cumlArnnw sona t':'ntirlhmş ve tayya
reierinımMrı nlo,.'9lnl'P!Mc Mlıar büe 
~ olmamlftlr. 

kalyan tebliği 
Roma, ı (A.A.) - l~ numaralı 

1 Devle!_ Demiryolları ilanları 
Moskova, 1 (A.A) - Japon. İtalyan tebliğı: 

yanın Mo kova b~ elçilii'ine Yuıınn .cephesinde, düşm~l mil· 
geçenlerde tayin e4ilmiş .,laıi kerrer hücumları tarde&jf~ ve kı-

Bulgaristanda Yeni 
DemiryoHarı 
Yapılacak 

Muhammen bedeli 8000 (Sekiz bin) liıa olan fio ton rcztdU yagı 
17/l 2/19-tO salı rüuü ea•t Mi • lu.pah zari UltlHü li• AAkarara kaare 
~wıa •ttn allfUMlfÜClJr. 

general Tatelta'\ia dü~ a.k,jam hııı· ı taatınuz ~otlc muk.Mıt' t&arrualar Sofya. 1 (A.A.) - D. N. B. nin hu 

riciye lcouaiaer muavıai ı_.,...~.ıu ıda. bYh!mı:ıuştur. J1ıılia dağ töllMel sUB1 muhabiri blklinyor: 
ile bn- " ·~ua buı-uıa~. bl~ ~n~yüs ~tir. llkbelıwdıı& mvlWtı üeJ demir yolu 

·• --o--
1 

Şin-U AtrikaU&: .\.nlu&t nımtaka- nun in.Ş9Sın11 lıQ~ıaoakt.ır. Bwıtar-

10 elSl ...,Um UYU wyyarelP-ruruz t.arafuıdan düş:nanın hat Goma, Maliı111 ve Sop..t şebirif· 1 

Bu ı~ glrmek iSteyeıılorln 600 (Albyüz) liT1Wk muvnkkat toollııat 

ile ıc.anuaw.ı tır.ylıı ettiği ft6ikalan ve t:Hliflftrini ayni &'atı HMat H oo 
ıc.d&ı· kıt.miByon reletıkiJıe vermeleri li&..ııınan·. 

şar•naır.eııer pan.ıını: <>WoJ\ A.nkarillda ınalzeme dıı.lrcz!ndcn, l!aydar· 
p~ ~ n stw« ~ .. n a.jtıt::ılv~tır. Cllas8) F• R • • C •• h ı sınuııın taan"Wli "'r keşif uçuşu yapan dan ıw kılometre boyuDdıUcl ilk 

Helsinki, 1 (A.A.) _ Yenı mot.örlU vasıtalıı.mıe. kUçllk çapta rinl ve ~O kılornetrc uzunluğunda u- ========== 
reisıcümhur mtihah<ltı ilkkanun 1 bombıWlr R.tılıAlıt ve bu vasrt.aMı-1 ~ ~ hat da Sı.ndel w Mm-na. Bahibi ve Ncşri~~t lt!üdUrU: Alamet Emin Y.ı:.a.ı:ı 
ıı.yı iQiDd. Yi'i'd -a\A,.. l~r. ~ ~tıınne ~tir. ~ btı lter. '94'J:Alol .)[&'i"BAAW. 

VA TAN'IN 
KOÇOK ILANLARI KABIZLIK 

HAZIMSIZLIK tş AB'IYANLAB: 

ı,, anyoram - İyi muhasebeye va· ı 
kı:tım. Her ttlrttl büro işlerinde sa • 
bahtan ak-şruna kadar ehven şartla 
çalışabilirtrn. Arzu edenlerin Vatan
da [Üniversiteli) rtlmuzuna mtiraca· 
atlan. 

Mi DE 
EKŞİLİK VE 

YANMALARINA 
l~ arıyor - Her türMI muame~en 

anbyan bir Üniversite talebesi ayda 
çok cüz't bir paraya mukabil çalış • 
mak ıstiyor. tstlyenlerin Vatanda 
<Nezih Sevea) riimuzuna müracaat· 
tarı. 

karşı, fazla veya içkili . bit 
yemekten sonra hıss~d~~ 
AGRI ve Şl.ŞKlNLlKu:.ı; 
kar§! zararsız ve f a,.Oalı bıt 
çaıe olan: 

lş arıyonun - Ünlverstt.cyo de\'am 
etmek şartile öğleden sonra veya 
gece saat 24 e kadar çalışmak üzere 
ış arıyorum. Vatan'da F. T. rümu
zuna mtiracaaL 

ı, a.rryonmı - Sabahtan a.Jtşama 
hatta gece yarısına kadar çalı:;:.bi -
lirim. Vatan'da işçi rU.muzuna müra
caat. 

MÜTEFERRiK: 

Del'8 Vet'iyor - Orta ~ktep tale· 
beterine ehven şartlarla, riyaziye, fi. 
zil<, kimya, tnbiiye dersleri verebilı· 
rirn. 1stiyenler Vatan'dıı. G. ö. rümu· 
zuna mektupla müracaat edebilir. alınız. 

MiDE VE 
BARSAKLABI 

Pı:ı.ıısl70• arıyorum - ..itanbul ci
hetinde temiz bir aile yanında pansi
yoner oturmak istiyorum. İstlyenle
rln Vıı.tan'da. Z. M. rtlmuzuna iatedlk 
feri fiyaUa mUracaaUarı. alıştırmaz ve zarar vernıeZ

Horoz markasına dikka~ 
Tercihen büyük §işelerin' 
alınız. Zira daha ekonoıxıik· Bir Daktilo Aranıyor tir. • 

Yalnrz toptan için: Ye;:;
postahane arkasında 3 1 N. 
ela MAZON ve BOTfO 
Ecza deposu. 

Osmanlıcayı bilen ve makinede se

ri yazan, büro ~!erinden anlıyan bir 

Bayan daktilo alınacaktır. Gazetemiz 

idarehanesine mUracaat edilmelldlr. 

'-----~ 

, 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı gayet tcııirlJdJr. Barsak solucanlar1DID büyüklerde ve 
küçüklerde sebep ola.ceğı tehlikeler t:öz öuUne abnarak &010· 
can haııtalıklannda buna kılllanmaları faydabdrr. 
BekimJerinıtze wı baUcnnr:ıa tavsiye edilen ba =r 0 b•r bel' 

eczalta.ede bolttnrır. 

Kutusu 25 Karuştar. ... d** "' 

(ABDEST BOZAN) 
dediğimiz Şeritler; Çil Sığır Etırıe 1'apı111111 Pd" 
hrma Ye Sucaldan Yirealer do Basıl Otar. Uıllll" 
taldan 4 Metreden 18 Metrere Kadar Olan bll 
Solucanlar Baaımazı Emerek Bir Çok TeblllıeJJ 
Baıtalıklara Tol Açarlar. Baalardaa Bartu1111•• 
lçiD ED Birinci Deva TIMOFU.r dır. Butularıa lç1J1d• 
Tarzı istimali 1'azıhdlr. Ber Eczanede Bu11111111'• 

Sıhhat Vekaletinin müeaadeaini haizdir. Reçete ile satılır. 

IMOFUJ, TIMOFUJ, TIMOFl.11 

Devlet Denlzyolları 
qletmesı iıaaıarı 

2 Birincikanundan 9 Birin .. 
cikAnuna Kadar 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

KaracleDiz hattına - Salı 12 de (GUneysu), Perşembe 12 de (l{o.· 

radenlz) ve Pazar 16 da (Aksu). GaJ:ı.tl 
nhtımmdnn. 

Salt 18 de (Konya), Cuma-rtesi lS do (;.Jl. 

talya). Sirkeci rıhtımından. 

Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, l'cr; 
şembe, Cmna 16 dıı. (Trak). CmJr.ı!'tefri J. 
de (Marakaz) ve Pazar 9,56 de rıra>d· 
Galata rıhtrmmdan. 

Baıadırma battma - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.1!\ de ()tıı· 
rakaz). Galata nhtmnndan. Aynca ~ 
qamba ve eumartcsı 20 de fSaftıdet). 'tf19. 
halle nhtxmrrıdan. 

K.....ııtsa lıMtma Sair ve CUma 19 da ~).Tophane rııı· 
tımmdan. 

lm:roz battma Pazar 9 d:ı. (Tayyar). Topba.oe nhtnnmdııJI· 

Apabk bAl:*ma Çarşamba 15 de (Bursa), C'.unartesi 15 de 
CMCT1rin). Sirkeci rrlrtuumdan. 

hm1r eür.ı battma - Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtmılndııII· 

tuwr Uin:e postaaı - Perşembe 13 de (Tırban). Gelatıı. ntıturıııı· 
da.ıı. 

NOT: 

Vapur seferleri ha'ltlu.'lda her türlU malQmnt 8f8#ıda teıclon ıııı· 
maral.arı yazılı ııcentclerlmlzden ~w:a»eMJir. 

~ ıı., .kım.1ıftitt - Oalata nhtımt, Limanlar 

Umum lımımıt~ bW.asl 
altında. 4236Z 

- (;(tlata rıhtımı, Mmtaka Li• 
wan Reisliği mn:w altmda ıtoı::!S 

- Sirkeci, Yelcu salonu. 227'0 


