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ITALYANLAR 
Elbaaonaa yeni bir 

mfl.dafaa hattı 
kuruyorlar 

Almanlar şimdi 
bir kış harbına 
başlıyorlar 

Bu harp "karada, ha
vada ve deniz.de 

olacaktır 

oon ınuntere ozerina 
uapılan taarruzun 

tafsilatı 
Londra 1 (A.A) - ln il z hava \8 

dahUi emnıyeı nezar lerinin neşredilen 
resmi tebliğlerı: 

Bugiln gilnduz duşmanın hava faali
yeti başlıca doğu cenup bölge.sine tevcih 
edilnıı§ ve 'bu bölgede muhtelif yerlere 
bombalar atılm!§tır. Öğleden evvel dtlf
manın bir hava grubu Londra üzerine 
gelerek bômbalar atmıştır, Ciddi haau 
olmU§, insanca ı.ayiat yük.sek olmam11-
tu. 

Bugün üç düşman tay~ aresı uüşı.irül
müştür. tki İngiliz tayyaresi gaiptir. Fa
ıkat pilotları sağ ve salimdir. 

Londra 1 (A.A) - Royter muhablrL 
~diriyor: 

ltalyanlann Epirde ve Arnavutlukta
ki mağlCı.biyetlerlyle İtalyan donanması
:nm Tarantoda ve Sardunyadaki mallO
btyeti Almanyada harbı kendi kuvvetle-
riyle idare etmek ve harp sahnesinl bil. 

Sovyetlerle mihuer 
devletleri arasında iş 
llirliğl Jıurmalı ihtimal· 
lerini darlJelemiştir. 

~· .. 
HAKKI OCAKOGLU ŞiMAL CEPHESiNDE YAPILAN :~:r:~~~=~e~tinde oıdutu ka-

ITALYAN MUKABiL TAARRU· buş;r~~=~~~ aseı~a:uı:d1; 
Bir cok askeri mal-• 

zeme ı e esrrler alındı 
ZU DA KIRILOI hal bqlamamak ve garpte ve bllhuaa 

İngiltereye k8J1ı karada, havada ve de-

Molotorwı Berlini :ı.İ)aretinden sonra 

Sevyet Rusya ile ~ya .. a~_ası~ki su· NGO Hu· cu-ı·u-NO-A YUNAI· wünawbatm alacaö şelul butun dun-

;ıamn en (Ok merak ettiği bir mesele LILAR ÇOK MUVAFFAK Bir Elen torpidosu 
-~r:::.,ı!1;in ı;oua ermesini nıiilea- QLMAKTAOIR bir İtalyan denizaltı• 

• lüp DeŞrolunan resmi tebliğler~c kulla- SUU batırdı.. 
..ı.n ibtiyatkir lisan. bu zıyaretten Atina l (A.A) - Yunan ba§kuman- Londra ı (A.A) - Manastır hudu-
~D tam bar mesai i tirakiniı~ elde d nlı ı tnrafınd n dun gece neşrolunan dunda bulu n Ro} muhabiri §U ha-
edilemedigini ifade edct"ek ınahh ett.e 30 ınct T tarihli \ e 35 numaralı ber n ver~ or 
Wiyııe de surprizlerle ~~nak endı- r tcb · : Şekaba ça ı bovunca ttalyan mevzi-

nb..de taarruzlara girişms istedikleri D • • 
anlaşılmaktadır. Almanlar 300-400 ton,. 0 

- SONU 3 iindl SAllÜ'EDE -
lllllHHlllllllllllmtHllllllllllllllllllllmtlllllllllRI 1 
italyan şehirleri bomba arı 

yağmura altmda-

I 

Fransız 
İnhidamının İçyüzü 

YAZAN : Ameriblı W. Somer et l\laugham 
TERCEME EDEN : HAi İl. KARDIÇALl 

1 

Bugiin 4 üncü Sahifemizde- 1 
YENt ASIR Matb ında ba ı1mı tır 

eesi sarih mtitaıa.ı.r lleJ'dme nnkiin ver- T arruz har 1 iz biltun gun de- ler'ne çok udetl hticumlarda bulun- Brindizİ 
miyortlu. • • . • vam etm• tir. Çet n muharebelerden duldan s0 Yunanlılar dün sabah Karanhla, fenblite .Jqıkm olnuyan mahrumiyetine .eve .eve katlanmıt bulu-

Ciban um~ • e~ı . d~ ihtil atkiı.r sonra kıta.atımız b r çok noktalarda rou- Pogradeçe gırmi ]erdir. • ................. ,.. mllletimiz dün pc:e seçintiii miifküJ bir nuyoruz. Her ka bu ıpklann mukclen· 
•nanmayı, hidiselenn inkişafını bek- annidane harp eden .düşmanın ~ulı:ave- İtalyanların Pogradeçin şimali garbi- Lim&mDB imtihanda c0n> numara kazanmak m- me.i .lilnin harbın ru'hayetinc kadar de-
lenleii daha •11vuık ltulcl~. metini kırmış ve dennlerde mU:him iler- sindeki dağlara yerle tirdikleri uzun Teb1e hUlı:Umet emrine, di9ipline vcrdiii nm edip etmiyec:eğini, muvakkat biı 

._..L '---A-
6

--..l~tatiz elan Sov· I · l ld t-'r+ı.. 1 kaldı d k1 ••••••••••••••••••••••••••• ... ~ ~ .,..__ --· . . eyıs er e e e .. """j ..... • men:?illi toplarını alelAce e r ı an kıymet ve elıemmyetl pek bariz bir te· - SONU Z in~ı Sıuıu r..uE -~ R~~ ~- pütına il~il_ıak e~: Sağ cenahta harekatta bu~unan ileri görUlmil§tilr. İtalyanlar Elbesan istika- ın111ızıır ıOthlf _,, kilde labat eyledi. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıirilınesı ı(JD. ~olunanı mileesa1A'Uın neı!: miifrezelerimiz Pogradiçe girmişlerdir. metinde yeni bir mildnfaa hattı kurma- Saatler, hUkUmet kararına gibe ayaı-
«e vermediiım So\'Yet er __ ma~r SONU 3 u il s·wvtv..-nE al 1 h t pt 1 L --'-

b• . h. ı·~· .. d t• - • ' ne l1nA ...., - ll.a ç 11.!Jyor ar. aıa aarruzu ıa 1 ar landıln Jc;in dün, geceye olr az geç ;yaa.• arasında tun ır ış ar ıgı vucu a ıe ı- 5 '"lf 

1 
hi -· 

· ı · · k zor bulunduğunu söyli- ltalyan ricatı yalnız Pogradeçe n - lattık. Havanın yalmurlu ve bulutlu ol-
rı mesırun ç~ tm iştir Şim. l cephesinde Yu- masandan gecenin karanlsiı bil' siyah çar-yecek me\ kideyız. sar e em · 

1 
--

Birbirini takıp eden bir kaç hadıse nan hUcuınlc mı durdurm~ga ça ışan 12000 ki/o a""ır/ı;t,lft• pf gibi hemen ort.ahiı kaplamJf, .... iz 
... yolda tahınin~rde bulunmak husu- İtalyan kıtaatı bazı mukabıl taa~nı~ar lS lS n rcnhiz bir gece hlkUm eünneie bq-
aunda elimize kuwetli dcliller 'ermiş- SON DAKİKA yapmışlardır. Bu tanrruı.ların puskur- da infilak ve yangın lamıtbr. 
tir. tlildliği.i sôylenmekte<1ır. Pazar olmuına Yalrnen dıprda, ei-

Bunlanlan ilkı Macarların üçler pak- • • • • • • • • • • • • Roma 1 (A.A) - Neşredilen İtalyan bombası atfı/ar lence ve epor mahallerinde bulunanlar 
._. Sovyet Rusl'amn mmafakatile fiti- resmt tebliğinde Yunanlıların mUkerrer _ ·- erkenden evlerine d3nmeie batlamıpar-
lıU eylediiine dair bir Alman gazete- Loryan deniz hücumlarda bulun~uklan ve İtalyan o o - . 1 ÇOK dır. 
llİllİD urdiii haberi Tu ajansının tek· kuvvetlerinin bunlara mukabele ettık- B Y K VE KUÇUK 8 R · tık ve en kuvvetli intiba, Jmıirde ıtık-
aipte iatic:al ıöstennesi idi. •• •• •dd t) }eri blldirllmektedir. YANGINLAR Ç KTIGI ların mukelenmesi ve ltaraThlmua hak. 

Bu kti(ük tebiban hidiseler üzerinde USSU ŞJ e e Atina 1 (A.A) _ Atina ajansının bil- 1 landaki hükibnet kararının tam bir mü-
tlerin ve iimullii hır manası ~ar~. Al: dirdiğine göre, bir Yunan torpitosu bir ANLAŞILOI kd~~eliyette tatbiJc eclildiif mcrkezin-
~r. Av~~paya verm~k ıstedilden bombalandı İtalyan deniz.altı gemisini batırmıştır. ccıu 
Jenı nızam ı~an SoV) etlerıı~ mu~afa~- llllllllUHHlllllllllllUHmnıııııımmnıııımmmı Kahire l (A.A) - lngifü hava kuv- Htikümet kararlanna ve emirlerine 
tini '&ldddannı ima etmek ıstemaşlercli. velleri umumi lnırargfıhmın resmi teb- ötedenberi noksansız oluak 1171Miı bi-

Sovyetlu iııe bu telWp ile böyle bir Burada bef büyiilı Jta) ) liği~ len halk.UDJZ tam bir titizlikle lfl)daruu 
•uV"afakatleri olmadıimı cihana bilclir- yan ar 28 - 29 :ı.kinc.ı T~rin geoesi hava lruv- maakelemit ve evleTde kullan.lan fazla 
tıliler. yangın çılıarılJı vetlerbnize memup bombardunan tay- 'lflklar tamamea brutJlnuitır. 

İkinci bir hidise de Bulıaristanda ff· - • - B.AtiJn f ı"mal c•ph·- yareleri BrlndW üzerine müteaddit ha- Dün ıece ltlklann karutdmau '" 
yl mi~ir s • b t lak lahl il U ~ ~ va hUcumlan yapnuşlardır. Aslt.erl he- maakelenmeti İf)erinl 11efeıberlik t~ n~':'ıı:r ~h Bori ~ru:•zın .taY):U-e ile BılZ İft 81 llf • d ·ı · J defler ilzer1ne on iki bin .kilo ağırlığın- u ulu sıkıya kontrol etmit ve hu kontrol 

Berline .ıitm~. a\detın• muteakip te ain en çe ı ı yor ar da yüksek infilAk kabiliyetli bombalar- teıırin en ücra ve hatıra ıelmez 1tc;..ı •. 
Stefam ajansı Butı~r 'başvekili ile bari- IDIR llJUrı .. atırddr Atina 1 (A.A) - Manastıra gelen ha- la yangın bombaları atılm11tır. rine kadar uzablnuttu. Bu kontrol itin· 
ft)t! naurmın Berline ~~k~t. etmek 1 __ berlere göre İtalyanlru.o bütün şimal Bu bombalardan blr kısmı rıhtımlar1a de 11eferberlilı tetkil&hna lzmir uhatuJ 
tize ~ ltulunduklararu bild_ı~ı. . Londra 1 (A.A) - :lnglliı. hava :neu- cephesi boyunca alel!cele çekilmekte- doklarm bulunduğu §ehrln cenubu pr- senit ölçüde yardan eYlemlttir. . 

Bu Sll'llda So\')et barıcı1e. komaser retinin istlJıbarat nrvili tebllt edf1or: dirler. Yunan ordusu Korka ve Namıka kisindeki mmtakalar arasına dilşm.Uş Bazı mahdut yerleJ'de Te ancak bn 
•uavini Sofyayı ıtiyaret etti. Bulpr Sahil muhafaza te,kilAtma mensup dallarmdald bt1ttln İtalyan mevlillerini ve bUyt1k bir yan~a müteaddit kilçUk bç binada maakelamit Jllk}ardan bari- KASTA( A 
hah Te Bulpr htildimet adaınlan. ile Blenhelın tipinde tayyareler dün ,.ı.. ıaptederek bu mmtakayı düşmandan te- yangınlara sebep obnuştur. ce hafif ve anlqı)mu emlblar nazara • 
temaslar yaptı. Ne oldu? Ne cüüşlll- tan evvel Almanya !§gali altında bulu- mtzlemlftir. . Bu yangınlar e.snasında bir çok infi- carptılı için hu ev...de otunnlar ihtara Bo••ıaesm• de 

Ho11/a.dan bıT göriuıüs 

ılil ltilmiyor~ . . . nan Loryan deniz tıssUne hücum etm1f- Roma 1 (A.A) - 175 numarlı İtal- Jlklar işlt.llmqtir. Diğer bombalar da bile lüzum kalmadan nok•nlannı ta- ~ 
Füat Berlınde Bulıar . .,,v~kıla ile le- ve yüksek infilAk bombalariyle yan- yan teblllt : ıehrin yine cenubu şarklslnde bulunan mamlanutlardır. - • • 

llaarieil e nuannın JJ_eklendiii ıun D. 'Ilı!· gın bombaları atmışlardır. Yunan cephesinde düşmanın mOker- deniz tezgMılarına, benı.ln depolarına Zifiri bir karanhia bürünen tehirde ı l l b • /; / 
~ ~jansı. Balıar dıpJ~'!'atla~~ Derli- İngiliz tayyareleri dönerken be§ bU- rer hücumlan tardedilıniş ve dağıtıhnış- dilşmUşlerdir. saat yirmiden sonra tam bir .üünet bat- ~ngİ İZ er ır ta yan 
• ZJ_Yaret.' be~enntedııı !'aberin• ~~· yük yangını, bütün fiddetiyle tahribat tır. Kıtaatmm liddetle mukabil taar- Şehrin cenubu garbisinde bulunan lamafbr. Bu sırada yabaız tramvay, oto- l.o/anu tu•ağa 
~~vem;a iki ~an resnıı ajansı bırbır- yaptığını ve infilAldar vulrua geldilhıi ruzlarda bulunmuttur. parke etrafına dilşcn bombalarla ltma- büa, ve otomo'bil gı'hi nakil Yuıtalannm lf ., 

ler1D1 ~bip ettiler. . . . . r.:'- görmüşlerdir. Hürya dal tümeni bilhaaa temayüz nın cenubp taraf ucunda iki yangın da- arada sırada Qlı:arcWdan 11e9Jcr i9itilmck- d.A • d'.ts./ r 
Bu dikkate !-Yan hır bWiııe idi.~-- Kolonyaya hücum eden :tngtliz tayya- etmiştir. ha (ı'kanlmıştır. te idi ufUT u e 

U laandan Jaihver nllfmanaa BLka?· releri dahllt limanı tldcJetleo bombardı- mmnanımınnutHUIMIHHllllHHllHHHlllHllHll Pek ~iddetli müdafaa ateşine nğmeıı Avrupa harbinin batJanp:mdan beri - • • 

lan ...... fula man'?"'ıuı Sovyetlerill man etmişler ft .ıran bir çok yangıJl ITILYADI BiR TOPLAJITI tayyareleri.mU.den hiç biri de hasara uğ- dün gece ilk büyük mahrumiyetine, ... ıwı Barraıı Ilı ,. ırı ..... t 
..uaait davranmıyncagmı :manasını (I· uzun mesafeden 1fu.uıeb0miştir. Tayya- ram&nu§ ve zayiat verllmemiştir. u11111m1111111t11111111111ım11tHlll1ntnm1111mmı - w IA 
bnnak mümkün oldu. . . . 1 dik1 . d klanla Roma l (A.A) - Stefani ajansma R d a·ıd· 

Oçiincüsü ise Japonya ile Nankincle recılerın sify e erine göre o öre dfuı sabah Mwısolininin riyasetin- MI r ııan 1 1 
7ine Japonlar &araf.mdan kurulmuş olan y~n~ınlar ~ k~ infılAkJar vukua gel- ~e toplanan Nazırlar meclisi harp halin- R 
~~~yeti arasancla imzalanan an- mİJ~~~nyö'de bUyllk çapta müteaddıt de yeni. zaruretleri k~ya~k 1'.'lafıa 
~. • • • bo bala ht cı' anna ısa· bet etm•.._ işleri içın 4 mılyar lıretlik bır layihayı Almanya nua1 Awupada yew bır m- m r rı ım v ı-r . tir 
Jıun kurmak hayali arkamıdan koşuyor- 1ıir. Yangın bombalarından bir çok ku-tas __ vı_p_e_tm_ış_. ________ _ 
18 J•ponya da mak şarka yeni bir nl- çUk ve bir tane de çok bUytik yangın .,.,... ___________ __, 

._ vermek i(in uiraşmaktadır.. Bu çıkmı~tır. KIZIL DENİZDE 

..._tıa Çincle bir kukla hükümeti ku- Londra 1 (A.A) - l~giliz t~l~ği: Fe Vapur batm• ... •e+ta• 

........_ ve enunla bazı muahedeler im- na hava şartları dolayl8ıyle lngılız bom- -·-..•-

., • ......,.r. bardıman tayyareleri dün gece hare- -.--
Ba mubvelelerin en dikkate şayan- kat yapmamışlardır. Londra, 1 (A.A) - Üç gün evvel 

eluu bmintem .Jeyhine bir mesai işti- Hollanda açıklarında sefer eden di~ - ır İtalyan denizaltı gemisinin Kızıl 
~ ......_... eyliyenidir. manın 8 bin tonluk blr la~e gemisi ha- denizde bir vapur kafilesine ta81TUZ 

Yeni Çin hilkilmetinin me\cut ,·ui- vadan torpillenmiştir. B~ dUsman 1ay- C'derek üç ticaret vapurunu batırdı
~ ~ceiini asla zannetmiyoruz. •are i dü!;\ırülmüştUr. nı haberi Bombayda tek?Jp edilmiş-

1'( 8eDeJi mUtea~iz Jair umandan be- !fi~~ml'!~~fü~~~~~mu~rfrl ır . Kwl denizde hıç bir vapur batı-
Ji .--a- lstilıliHni müafu eden. Japon ·~ •,-•lm-am._.ıştı_r. _______ ... _~• 

""..... ---·---·- -·- - . - SO:\"lJ 2 iu.a SABiFEDE -

-.-
SEPVllDE PiKE HOCUMLAR· 
Ll ITALYAN TAYYARELERi 

lMHA EDiLDi 
Kahire 1 (A.A) - lngiliz hava kuv

vetleri umumi lrarargAhınm resmi teb
litinden: 

Garp çoliinde Sidi Barrani, Borabat 
ve Kimuisye tayyareleriml& tarafından 
pek ılddetli taarruzı.r ympılml§tır. Sidl 
Barrani ile Bomba'da ukert bm.lar 
üzerine~ dolruya llabeds 
kaydedihnıf oldulu dal dal>nık blr hü-

- SONlJ Z iDıd UldnDS -



SJtfffFE 2 

• CELLAT 
AP..A ALI 

Yazan : $ a hin A.Jıd 

ıs -
Jır..dınların dônen:ıecı k.ıvrı.lma1 rmı mü
IM)ctp te tekrar yoJun Ustüne cık1yor
tu ... Blr canavar seb t ve inndiyle on-

p • b b 0

3'U , O· 

, Y 'uz v S lt n 
ıht nd r lır 

zc "ılar mal ol n y ır.d el r k 
d vl l miz bu kadar hı.iytidu.. Rum !i
de Tuno yalılarını tuttuk .. Eı:ıcr Siilev
mandan sonra gelen padışahlar da de. 
delerinin tuttugu yoldan gitselerdı, Bu
din gibi Vı.}annyı da mdhc k cfar ook
tan alnus bulun caktık. , 

Tiirk tarihind fütuhat d •\ r n n ka
p nm ından ve bunun y rln bir uy ı
ukluk ve dur unluk devre i bı:ısl ma
ından acı duydu ıunu, K dının bu ôz

lcri öylcrken aldı ı vaz:yet anlatıyor
du.. Mestruı b yl Ali el • bıraz öne 
Mur t Jlaıı nın ~arattı ı tınnkaları dın
lcrken gdgtislcrinin kabı rm1 oJma ına 
ragmen bu son sdzJcr üzerin , bunlan 
söylİJien Kadı gıbi h yıfl nmaktan k n
dilerini alamadıl r. Sanki bu iızücu 
duygulan onların üstUnd n gider cek. 
mu gibi, çubuklardan birer nefe clnha 
duman çektiler ... Fincanlard n bir r \: u
dum dnha kahve içtiler .. 

- H tırımda kaldığına gorc Ka Sa
i tl ynplıJ:'lmtz cenkte olacak.. Murnt 
pasa bir hamled bu müthiş düşmanını 
yenm' \' onun ba ına topl dılh kalaba
lığı. hallacın ttı ı p mu ıh clic1 k 
didık tm's bırakmı ı. 

- BİT tEDI -

:·········:·······························································••\•········~ 

~ ~ BUYUK l~İKA YE ~ ~ 
c ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••• : 

Umulmıyan Saadet 
~---------------••x~------_....,__ ____ ~ 

YAZAN : VÇ YILDJZ 
-30-

ş pk.a.suu ....... ~ ~' ge- gost rır ve ekseriya kapıdan atılıp pcn
çereden içeri girdiğim olur. F kat insan 

* G l n d likanlın n 
Uıcrln Ibetmek h ' 
Rezzan b una müsaade edeceğe benze· 
miyordu. Gözleri parlıyordu. Bütün .ah. 
siyeti b rdenbire canlanmı~tı. Rasimin 

l'ENJ A.CIR 2 ilk Kano~ Pazartesi 1940 

-
ŞE 1 

Ta ler 
INC\R VE NOHUT KAHVESi 

SATIYORLAR 

• 
H RI 

Lik açları 

!sı ç 

Japon - Çin 
Anlaşması 

·-So11~eııerle mih11er 
de11letleri arasında iş 
birliği hurmalı ihtimal· 
lerini darllelemi tir. ··-

Göztepe dört ~ol atarak Altayı 
yendi. Ateş-K.S.K. berabere kaldı 

- UA 'TAnAFJ 1 inci SAHh'EOE -

orduları ile dÖ\'iİ en Şan Kny Şek ~ine 
ın~icad leye de\•aın edecektir. 

1 tiklnl müdafilerine So\~ct Ru )a \C 

Amerikanın · rdımı dc,·rım C) liyccck· 
tir. 

bır pa la ay ı rak Alt y k 1 'ne ın· Bn demcl tir ki Jnı>oıı)a ile So\'~ctlcr 
dıler. Fundın tam ycı ındc b r pasuu Ha- nrn ındııki menfaat tcsadümii 'c bih a· 
Iıt yclişcr"'k topu lİ<;ilncü d fa olarak sıta cnrpısı·mlıır el ilnıiyecck nrt:ıcnk
Altay kale ine soktu. Az sonra dn ol tır. 
açık Mehmet a 11 ~ng zaviy den Gözle· Üçler ll ktııun bir kolu o\') et ıncna· 
penin dordünciı olilnü yapınca mağlu- fiini darbclcmektc de\•run eder, Komin
biyetın Alt y içın rnukndd r oldu 'U an- tcn1 ole hine h rel etler için kcnclisi) le 
l ıldi. R ki bin oyunu ,. tmesinden mesai i tiraki lap tak htikiımctlcr ku, 

l belkı bır ol atabilırl rdı. Nıtckim fırsat rark n, O\')CUcriıı Alınnn)a He is l>ir-
t ar. Dün ) azdı mı ıbi Goztepc t - eldi. Bir penaltı 1-' z:: ndıl r :f kat ı h- liği kumbilm i ihtıın Berini du unmck 
ımı \azt~cti kurtarmak ıçın en kuvvet- Cnd ed cdıl r. bile nbcs olur. 

lı kndro ıylc çıkmış ,. guzcl bir o) un Bundnn sonra heı ıki taıof ta ge\•şck Esasen ıiçlcr ı> ıktııun metni, ne ka-
tutturaı ak rakibıni O - 4 ~ibi ezici bir ve ölgUn bir O)'Un oynadılar -.:c O - 4 IUk dar ku)udu ihtirnz.iyc)İ ihtha elle e 
f. rkla ycnıniştır. neticeyi değiştırcmcdiler. et in, o\ )Ct mcunfiiui lıi c sn~ nr nıa-

Dahn ilk dnkikad t hlıkeli bir al m İkinci devrenin crtnlarına doğru hn- lıi)cttcrlir. Çiinkii Avrupada )eni niza· 
np il Göztepc ınult cimlerinden Alil- kem Altayın bir oyuncusunu oyundan mı lmrmnk hakkı Alnıan)n ile İtnlya~n 

nın kuvvetli şutwıu karşılı)an kaleci çıkardı. Gôztepeden Mncit te sakatlana- Uzak • arkta ise Jnı><>n)a)a \ crihni tir. 
t pu bloke ed m mı \'C crı gelen topa r k oyunu terk tt Sonlarda hakem 

t yetişerek ılk olu atmıştır. Mustafa Altayın hır oyuncu unu daha Avruı>ada \C Uzak arkta bir ~ok 
Sah nın \ıcık vıcık çamurlu halıne nlm haricı etmişti. Bugıınkil neüccdcn menfaatleri olan 'o\)ctlerin öz hnkkı 

Ege mmtnka nın her l erine bol '\ nğ- rnğmen seri ve cr.erjık oynıynrak bıze sonra şampiyonluk, aı·kasında koşan hiçe a:\'ılmı demektir. 
ınurlar yaı,tınaktadır. Yağ ın devamı, heyecanlı bır maç scyı·ettırcn iki takım takımlar için ele geçirilme i mümkiln Uu \aziyct knrşısınd SO\)ctlerin 
bazı l cılcrde u hnskını tchlikcsı be- kar ılıklı '\ e tehlikeli akınlarında de- bir zümrüdiı anka kusu olmakta devam uçlizlii ııakta girmeler ini \ C) a Alman· 
lırtmel-.-tcdiı·. vam ederek dokuzuncu dnkıkaya gel- edt'.\ or. la ile bir i birligi ~ apru \arını iimit ct-
E\Vclkı gece aa 19.~0 dn Bayınd ııı dıklerind sağ açık Eminin bir iJedeyi- ATES . K. S. K . mck akıl \ C mantık yoliylc imkansızdır. 

Ugrak köyünden Halil oğlu Mustafcı Cı: şinde fıni l:r burun dnı·be i kalecinin Bu maç ta mühım .. İkı tarafın \azi- f.'ukat diin) hadiselerinde akıl \C 

tak, kö~ c döndüğU sırnd yolda şiddetli yere yatmasına rağmen Goztepeye ikin- yellerini biraz dahu aydınlataak.. Oyu- mantık zaafa u t'l'anu , ürpridcr hikimi
l ağmura tutulmu::ı \'C bir çınar agacını ci ~olü kazandırmıştır. nun besinci dah,kasında Ateşin bir yeti ele nlımş bulundutrıı içindir ki be~ -
keııdıslne siper ittihaz cylemişt~. . Bundnn sonra Altay \'aziyeU kurtar- oyuncusu kale dırcglnc çarparak oyunu nelmilcl \'aziyetlcr iizeriııdc sarih talı-
.Su ıı· dn za\:aUı adaınn har.va~~ıl~ bir· ınak için büti.ın gayretiyle oynıyarak tcrketti. K. S. K. bu avantajdan i tifade miıılerde b ulunmak miitaliinlar l üriil-
lıktc yıldırım ısnhct ederek olmuştur. bir muddet rakibinden üstün bir oyun ederek devreyi O - l galip bitirdi. mek wrlu mı tır. Bunw1la beraber Ja-

Ewclki ge~. izı.:1iri.n muhtelif ycderi· çıkarmış ise de n ticeyi değlştiremiye· İkinci de\Tede .Atcşlilc.r beraberliği ponyanın Çinlilerle :raptıiı son muk • 
ne yıldırım duşmü.ştur. rck de\TC bu suretle O - 2 Göztepcnin temin ettiler. Sonlm-da hakem Hasan vclelcrin ruhu So\ yelleri, üçlü 11akttan 

- ---·-~ lehinde bitmiştir. bir oyuncularını sılhn harici edince do- daima 117.ak tutmal:'a kafi gelecektir YUVARLAK PiLLER .İkiııci.devre d~ güzel b~la~. Altay kuz kişi kaldılar. l3una rağınen cnerjUt zaımmdn) ız. 
ıçm vnz.ıyct hcnuz ka.}bedılmış sayıla- oynamakta devam ederek O)unu 1 - 1 HAKKI OCAKOGLU 

Pı.} a da yu\·arlnk pil mevcut olmndı- mı3' acağı içın ht:ı iki taraf ta azami gay- berabere bitirmeğe muvaffak oldular .. 
gından bu· çok ınucssescler İstanbula si- rctlcrinı sarfcderek oynaınaktn devam K. S. K. büyük bir fırsat kaçırmıştır. 
pariş • rmişlerdlr. Esasen bu hufta İz- ediyorlardı. Onuncu dakikada Cöztepc Haftaya Demirspor - Altay, Altınor- Ki.SACA : 
ınird ki bir mUesscsc namına İstanbul muh, cimlcri ~üzcl ve muvaffakıyetli du - K. S. K . takımları knr ılaşaaktır. 
guınrillrün 70 bin )ıU1tarlak pil gehni • .. · - · ·- · - · - ·- ·------ -------·- ·- ·- - ·- · -

Bu U\ rlak plllcr bu hafta içinde 
t'ııl ktlr. -·--T .. tün piyasası 

Tutun pıy asırım bu hafta sonlnrına 
dogru çılma ı mukarrerdir. Fakat bu 
hu u ta Tıc ret vekületındcn şehrimiz.. 
dekı alılkndnrlara hiç bir i 'ar vaki ol
mamı tır. Bu ıtıb tin piynsanın acılaca· 
Al gün hakkında kat'i bir ınaltlmat mev
cut ete ildıı· -·.=-... Finlandiga tütün alacak 

-

İlk karanlık 
ece ---- HA 1'AUAFI 1 inci SAH il• EDE -

tedbir olup olmadığını birbirine aormal:
tadır. Dunn knr ı \ erılecek tek cevap 
şudur: 

Maksat bir hazırlıktan ibarettir. Gafil 
avanmamağı iar edinen hükürnctimiz. 
lüzumlu gördüsu ve göreceği tedbirleri 
ittihH eylemekte hiç Lir zaman «tehlike 
gongu> nun yanıbaşımızda çnlınncağı aa
nti bcklemerni"tir. Bu itibnrla )apıl n 
müsbet hazırlıkhırın belki de nihn~ et 
bulacağı bir zaman gelecektir, Bunu da 
biuabi hükümctimız. hepimizden daha 
en el ı:;Örl"rek k rarla tıracaktır. --·--..... 

Yeni devaın saati 
Bu ünden itibaren bı!Cımum okul

lm la re mi dairelerde . i devam saati 
ba hl acakur. Daırclerdc sabahları 9-12 

KAUÇUK iSTiYORLAR .. rasında, öğleden sonıa 1330 - 17 nra-
, 1 1 k . . d ka k smda çnlışılacaktır. 

\ unan ı ~r m~ınıc ·ctımız en uçu Bazı okullar sabah sekiz buçukta, ba-
atın nlın ıga talıp. olmu$1ardır. Bul. ur- zıları da dokuzda tcdristıta başlıyacak-

lar da ınUhlm milrdarda kauçuk ıstc- 1 d B k'I b"lh ·r d · · 1 d İ ı ti t kT . T" ar ır. u şc ı , ı assa çı t te rısat ya-
mk 1 er .~r. 0?

1
1

1
.1:' car]~ dv ·1 

.. ı;ı.ın ':'
1
r- pan okullarda bazı ınüşk' üller ynratacnk.. 

ıyc muınessı ı •lnın e ın e muuıııı mı<· t Bununla bc.r b t 1 be l"l · d d k k ır.. a eı· a e ve ı erı, ço-
ar a mıçu · nıcv;tur. ctıklıırının c~ken evlerine dönmesinden 

K ·· .. a.. -H-... - 1 memnundur \ e karnr gayet iyi kar· 
UÇUN a.,er er uını tır. 

• • • • • • • • • • • • • 
Muhtclıf m<.' nlel· tlerden hicret 'C') a 

iltica surclı)le yurdumuza gelen 2466 
milletta ımızın Turk \ atandnşlıgum k -
bullen lcrn \'eki ileri heyctinCl' ı. \ ıp 
olunmuştur. 

e isvıçredc. hır ticaı·et he\ etı ~akın· 
da Anl nr. la g lerck ~eni bır ticaret ıı
hışma ı akrli çın ıniizakerelere giı ı · 
cektır. 

1 'içı c le ) pıla. k anla ma hakkıııda 
bu memleketle çalışan tuccarlarııı mu
ta!· ala.nna muracaat edilmiştir, 

e Hat.ay huduttan ı<;İlldeki TOHK 
c.kullıırında en az iki sene muallimlik 
yapmıs olanların ınuvaffakıl etle bu \ll• 
zifeyl bn ardıkJannı Maarif '\ickafeti 1a· 
lim ve terbiye daırcsme ta dık ettlrıne-
1 ri Hlum gelmektedir. Vek.ılet bu hu

ta lıir proit' hazırlaını tır 

---·-Noter malıbıızları 
• 'otcrlerin haıç v ucretin alındıgına 

daır a habı m salıhc verdıkleri mak
buzl.ırırı damga resmınc tabi olınnsı icap 

tti i 'Maliye v k:lletınd n bir t. mimle 
bildıı ılınistiı. -- -
ADLİYENiN 
Yeni terfi listesi •• 
Adlı} c vekuletı ayırımı ıncclıslermın 

f. alı':ı ete geçligı ~hrımizdcki al<lkndar
lara gelen mallıınattaıı anlaşı lmıştır. 

A':ı ırına mecli krı, terfi müdd tini 
doldurınu olan hakim \ muddciumu
mikrd il terfi~ lıyakat ke bcdenlt>ri se
çecek \ c vnkında hır tc>r!ı lıstesi ç.ıkn
racakuı·. Bu li tenın 1 ikinci kanun !>41 

in 1 • r .. c ~ı anla ılı nktadır 

ntz? 
nılınl\ a 

R ın edası Gt enın kul ın, pe t 
akıl g<'l<li. Rasim canlı! $1 ve.> b:ı. krıln
rından pek farklı olmasiylc kendisıni o 
kadar ::ılfıkadar ediyordu ki aynı • li'ıka-

mı..c;tır 

KASTAl.A 
Bölgesinde 

CENUBI AFRll' A 
KUVVETLERi 
28 son Teşrin gece ı c nubi Afrıka 

hava kuvvetlerine mensup tayyareleı· 
Gardulln iizerine tnaıruzi bir keşif yaı>
mıslardır. Bomhat"dtman gayet müessir 
olmus ve binalardn mUhim luısarat kay
dedılmi t'r. Bır çok vangınlar çıkarıl
mıc;tıı 

Kahire l (A.A) - lngilız umumi ka
rargahının Cumartesi tebligı· 

Sudada Kastala bölgesinde motörlii 
birlıklerimizdc.n biri bir dli§ınan kolu
nu tuza "ia dtisUrcrck taarruzda bulun
muş ve sürat1c gönderilen takvıye mi.ıf
rezclt"rıne agır zayiat \:erclınnistır. 

Metemme bölgesınde bir keşif kolu 
topçumuz tarafından bombtırdımnn cdıl
ın 'stır. Diğer cephel rde kavde d 1 r 
bır y olmamıştır. 

~.-
SOVYET • MACAR 
ANLAŞMASl-
"M ov. 1 (A.A) - Ta a3nn ı hıl-

dııi) Or • 
Yük •k Sovy t Mecli i dham, imza-

1anm s olan So"yet - Mncar ticaret \C 
• üscfnin mualı desini tasdik ctmi ir. 

) ı dıger bır krıdınd ı da s<.>Zınek ona :ıcı 
gclıyordu Kızgın bir s le: 

- Ne snnıyorsunuz? dedı. Elbet çek
ti i ı 'mdC' ıniikemmelcn muvaffak ol
mustur. 

- Bu b na ft>vk lad · hır e) gıbı ge
lıyor. B n k ndim h rcket 'z bır hayali 
bile n kinemde t bit ıçın o kadar ihti
yatlı h!!rekete mecburwn ki hu canlı 
levhanın na ıl zilptcdıldı ine sa ıyorum. 

Rasim yine söze karıştı: 
- Evet amma ben burava ba ka bir 

şer için gclmis <leğfüm. Tiu resimleri 
çekmek icin y izlercE' k"lo t mesafe 
katett m. 

R 'm 

• ••••••• 
Karanlığa alıştılt -·--
l' AZAN: J:c.ııcı K. Ki ul A t«f 

Ankara radyosu 
·-··----

BUGVN 

8.00 Program 8.03 Muz.ik : Radyo salcın 
orkestrası (Viyol.:ınist Necip Aşkın ida
resinde) 8.15 Ajans haberleri 8.30 Muz.ık 
Radyo salon orkestrnsı prograınının de
\•anu 8.45 - !J.00 E' kadım - Konu m . 
12.30 P rogram ve memleket saat ıt.} ru ı, 
12.33 Müzik ; Şarkılar 12.50 Ajans ha· 
berleri 13.05 Muzil. : Halk türkiılen .• 
13 20 - 14.00 Mii7lk : Kaı·ışık progr m 
pl. 18.00 Program 18.03 Mtizik : Radyo 
caz oı·kestı·ası (İbrahim Özr,ıir idare ııı
de) 18.40 Muzik : İnce saz faslı lU.15 
Mii2ık : Meshur be tegfU'lnr . erısl 19.30 
Ajans haberlcrı 19.45 Muzık : Tek \ c 
ıniişlen~k sarkılar 20.15 Radyo gazete ı 
20.45 Müzik : San Eololan - Sebahat Al~
yol tarafından 21.00 Müı.ik : Dinleyic.ı 
istekleri 21.30 Konu mn (Gençlik teı·bı
yesi) 21.45 Müzik : Rnd~o orkestrası 
( Sef Dr. Pı-.ıetorius) 22.30 Ajans haber
leri 22.45 Müıik · Cnzbnnt pi, 23.25 
2..130 kapanış . 

lar halkın hayatını zehirleri r, hiç k 
sc kmdıl rini sevm 'e tahamnıUJ 

e utanmıyor m ı
nnsıl m sle •in 2.ı 

kide mes;. 

- B 1 1' l\1 L D İ 



aa YBNIASIR 

amık Kenı.al ••••••••••••••••••• ~--············· 

··x--;.;-!'~ ....... Hava harplarının ispat ~i .. .,. terbly 
td old ~ • • b• b kek .... -:L.:. i.in ı.:_;-atı inceltir, ah1Akı yemek h-..1._,-.:! _;,.. ... ı.lııetlerl ............... ~amık J-',.. nal. bundan 52 yıl önce bu-1 şair, bedbin eleği ir •. ru.?nsup . ugu tt V t .. _. ..,..... ~, _." - z~u" 

gwı g07Jeı-irıı dlinyll)-a kapadı. BOtUn ıtkın clctuıae candan ınanmıtıır . e ıgı 1 r a 1 a y~, daMt. l'aba tltih• adlıll ~ az kimselerin dialed1kleri konfe-
om ·i.inil yU ~el: me~resl uğrunda har- •HakİI' o1ı1a,.. .met şanma ~tlaıan ıe· zallmliie alesa olarak bırakmış olan im- ramlar arasında. musiti parçalan ver-

h h br sanma• --~ Nutawa IPıiDltl ..,..,.,... a -.lerindıa ittik kilBle evinde keman-cuv. 11 bu ünlu şairiıniain ayauw. e- ..--- İ'-~·si'1 t-~~. ü.. 
Pun:.dn kalbinde ve bafızasmda yaşayan •Yere dütn:-kle ce\her sakit olmaz kad· bii1\ik musiki üstadı old~u hatırla- la. pı,.no ıMt m • ımum ;ısuı;• 
"e nesilden nesile intikal edecellne şip- ril kıymetten..• yıaoa, bu !8ımnda da m terbiJesin- mifM'. M '* --" ~ 
he ohwyaıı ateşli mısralarının dela1etiy- Vatanı ihtnal eden kızıl padiph1ara de :~~·*it ve • terbll'6'l kea- dinlemek Wiy_.. & .._ .- nd-
le an1atmafta ~ yaltaklanmayı bir geçim zarureti kabuJ di ea ..,.... ~ mu-~ istiyorlar. 
Namık Kemal 1840 ta Tekirdağında edenlere hitabı şudur : sikiyi ldeta ibadet ~ ,obelt- Musildnln insanlar arMlbtla aadete 

do d iki ·-'..ı .. "k annesi öldU;!ü •Muini Wiain dünyada erbaba ._ . . . miş • dbinasu .,ekte 'bclY6k lllu.tkl"" lft Al1ıla hlaMt Mtlll...., edilemedt-
.g u. .,.-bd ""ıtifen d ıuıetdr• 939 harbi, 19 ncu uardan kalma bll' reketlerle ~eletmlf bir topluluktur. hileri yctlcıtirml• _ f>lm bir kavmin tn.ı =en rt•·_,. ~ ı.x..ıe t. 

çın dede ı A ÜWI paşanın yanın a ... f'L" 1 . d __ L, ü--'-f kal . 1 il' pil tu --1.-:.. t Ln...f • .., .., ..,-v _,. 
kalcİı \ c onunla bir k yeı leri dolaştı. • Köpektir zevk alan se~ yadı biinsafa llİİriİ ı .. ı~ en . e ~. m Uil aua . . e !11: Al ız. . ~ c.--,,e > aaıuu .. ınaan- anlan tahrip etmek vasıtalara lcadttıt!. kla w tıcutM a.r rwe )'81dıkiu 
Bu arada bir kaç 8) ~ ktebe gıtti. 18 hizmetten..• b~. ~kaşagı ettL '.?be~u al~ ~~ı lgıbı &ark dan bbı~ıdar. Aldman pilotu kutleden da en ileriye vartiU, o~~lwıttl u ~ mumldnın de ~lı olduiunu kabul 

1 . d" dcd . d Ltk' b 'Hın 1 • ıl'a ı men sabır gozu en ve tecru aane uzum nı•o un- opmUf ar parça ar. musikiniıı hlsstyatı lna=ı il v. s. fit- etmek mrurtdir. 
8...'illlıl ı ' Ur 1 lam n ld c ınKınlte\ı!,~ den ıbaınt b' ..,1,1 g,a,)e'-- c• 1 c 'na ka- mayan bu davalara, aonelerce, ilmi bir zi- İşte hu tezadı bütün hava harplerinde rjnde haylice tarhetttıek ıcap eder Fakat htt:..ısl mtuıik.i tetbi-.inin he-
~r dı I l n u ı. o u,.. .. n a ve se ın ır ı..uı ~ • • .. 1 . b . 1 . .. · /1 -

"'-k h. d d dı Eski k" "d net eoya&ı gıbı muncvver eıuı eyın enn- ıoru31oruz. Bununla L-ber m··-''-' terbı'y...,: al- men kalltmış olm•smtn bir netieesini el-
<ıW ır 1\ anı a var . -zcv ı ya- nı ır.. b bl mi d B · · d ) ~ WIUll ~-

tmak f n şaırlerın toplantılarına 11Mer tedviri alem bir mekinin kuvvei de •aklanıru tır. Ve u pro. e er e~ u nc:yı 1 pat e er . . • mak her kese lhımdır. Musfkl tnsahla- bette hl.edlyonunuz : llUBiltWe yeni-t ~ k ed tanı .zmi• bazıları hüyük sosyal felse fe'~ temelle~ı Şunu ıspat eder. Şahııyet aahıbı olmak nn toptan saadetkle rahatına hizmet Jik gittiltoet ualıyat. ~ yenilik 
kaJ:deki kudre:..iç~öste7. en uCihan titrer :.ebah payı erbabı meta- bile sayı~mı~tıT. O _kad~~~~ı c~tlerle kt- bır c~n:'lyet namına fe~a olmanın ntlmu- edemese bile, insanlı.nn birer birer ~a- olmayınca radyo gittikçe daha eski şey-

1863 te r SU bilen Türle genç]erinin netten... tapd !8hsıy~tın f erdıy-:_tçıl~!:n bır8oedvamı kn~lberü~nti~ vermebie manı tleh~lditr. baHalbbu• but küçük kümeler hallftdeykeıı saada- l!ri ~~~f_=.!~~~ ~~~~d. d~ 
ç0kça bulund. (Babı Ali te.rcüme oda- Esareün kaim zincirleri altında yaşa- ol usunu aapat etmege ~ı'!1• • u ava 1 • t 0 asır oyunca. P sıye • . ft o- tiae hizmet eden gUtel saııatlann en ha- zım ~-,-...... UU1D1N1 .--• ıye m· 
111) •na memur oldu. Bu parlak muhitte maktan :ı, ölümü tercih etmek, her na- 19 ncu aaardan zama~!mı~ mtıkal eden zu~~· bqıboşluk yana ferdiyetçllılc mu- şmda gellr. tnsaııJn kıiııdiaint 611 mutlu lettlldetl '8Yllıri d\17\DUl : 
inkı afa yüz tutan Namık Kemal Şinasi ınuslu in.sanın yapacağı şeydir : yanlıt hesaplardan bmydı. kabih ıayılmıttır. bllldulu ~ biri hotl•""* All•an All'nı. aU1 All•m, 
tle d~ tanıştı .. Blllhere çıkardı~ 'rrasvt- •Kemendi caqüdau ejderi kahrolu DcnUi~ordu ki. c~erdiyet>. çi ~ir hayat . ~~I üzerinde yap!l~n. harplerde la- bir muaiki parçlllDl d!rıleclflt yahut da- om dtbhV ita Ali'm.. 
riefkar) gazetesinde muhanirlik yaptı.. ceDiıdm• J•flY•n ·~n: .sıtgıde. cemıyebn haya· gılaz ~ılotu b .. ~nun ~kamı ll~t etti. v.ı. ha lylal - ittıklrı buluna - blto opera tl- TarkUstlntll\ de-' i*lılll!lliDden kor
Nüekim Şinasi, Parise gittiği vakit bu •Müreccahtır yine bin kerre zinciri..,.. tuu aıfıra andım, o'rtada ba11bot fertler nu: pilot d~~l, bütUn cemıyet bUnye.i yatt:osuııa gtderek Jawadlsinl ... teatk ıc.ak *de radyonun ... .........,,~ 
ıazeteyı k«wflein.t barakta. reUea..• kalar. . . . . . ~sya.I tehaVYUI yap.tL Bir müddet ev.el eclebildlll uureındır. Zevt w saadet htf- W. oJsaım gerıd:tlt'. Bu hal yalna nd-

Kemal. b1r yandan da memleketi ko- Böyle bir adam mücadeleden yılar mı? Gene de~iyordu ki cbv c~~yet ıçuı- hiç umulm~an, >:_anı.1.9 ncu 
1
umlan kal- setmek te dalnıa salbla hllmet eaet. yolarda dellL ~ - artlldıeri 49 

'11 istibdattan kurtarmak UteiiYle ku- ..... ~Jdam lumaiyet ka('llla ey celli· de >:a§ıya~ .maanl~~n . t~nudu o~~ann ma y~~lıt hır telültinan bedıht ~h' ~~ Onun lÇln musllti pek eski amanlatdab. ne kaclar )'el'~ ~eri 1* 
rulan (Yeni Osmanlılar c:emiyeti) ne .. ulm!• tahaa kabilıyetlerınm Jnlu,afına musaa- ' ~ t KJbı ~ndmaımın. muazzam bar çöku· beri sağlık'"' tecltti vuıtalarmdan bkt yerde hemen dalma a,..ı .-yleri tekıw 
Kirdi Bu sıral da idaremiz altında bu- •Ya ı.em mabvey~iln Mevlit ihanda ya de etmez.> .şiine lngılferede phıt olduk. lnailterede lmıqtur. eclltode Bunlar hep, haaul musiki 
~ Belgrad.u uı..ı. Sırplara bırakıl- seni.• . . "'!! . bütün 90syal kıymetlerin inhilll ~ttiil •• Sonra da, musiki terbiyesi umuml tetı,ı,.t • kllmamlsllun, ~ beste-
ınak isteniliyordu. Gcueteler, bu hadise ÇWılı.ı.i esareti kahrebnege çal~.K.e- Akade~. ~ır munaka,.aya. gar?.1~~ ar- herkesin •dee~. derdlyeb ~r&Jı arka• terbiye Ye kUltUrUn bir per(alldJr. Bir alr çslrmlnwmnn netlcıal oldulu şüp-
dola'.'. ıs· le hükümeti tenkit ettiklcrı i~ mal. hürnyelın ~~ti altına girmiştir. zuaunda degılam. Sad~e ba11t. ~ozuke~, 8Ulda 909)'ete>:ı ınkl~ edeceli aanılry~· cemiyet içerisinde ~ korun- hMIJdlr. 
bir çok muharrirler 1ırtanbu1dan uzak- .. Ne elsı nkar imışam ah ey dldan hGrrl· fakat davala ı ışıkla bar ufuk ıçinde hu- du. Fakat hldi.e abi oldu. lnslliz Cemi- rak Y8'1Yabilmek lçlıı eız.mdır. 1'tk Bu ~ ya1nıı bblde delil libi 
ı..tJnlıyordu. • . yet• t~n ıerahati'.:l~ kontrola,. tet~ike v~ ~e- yeti yan_lıt flk~i il~ çeyrek. aıatlik bir mG- büyük adamlar arasında musfldden lılQ ı~or •• ~ mı ...... 4e esti 
Erzunım vali mua\ ınlıgıyle Lcu11 edi~ •Eı>iri a .ıuo olduk ger~ı kurtulduk csa· bce ~armawa yarayan hır mıaalle ıktıfa naO.. ile tarümar etti. BiitUn ferdt. hak· anlarnıyan ve hiç ~ bulun- ba..ı. pek '°k llltilfo&'. lılati Tuna 09 
~ Namık Kemal, ar~ ~a paşa ~tten ... • ed~am. . . .. .. .. .. . _ lar devlet otoritesinin e!"rlne -,ti. muşsa da buytık olamıyan adaaılar mu.o kadar g111e1 oı.a pik .. tıelaR edilin-
ile 1861 de Avrupaya kaçtı. Once Pari- O, hıç kimseye toyun egmeu~ sert 939 harbınm en buyuk ustunlüğu, Genç pilot lntilterenan yapugını ha- slkiden anlamazlana cemiyet loerlllnde Ol nDuıyet 0 da bblnl GW Ali haline 
ae, som• Londraya PQti.. Ve IJurada konuşana sert cevaplar vermttlir : medeniyeti bir kaç bin pilotun zekuına •~arda tek ba~ana, fakat koskocaman onlara acayip gözle bakarlar-. ..ıe-.. 
Z~a paşa ile 1*Ukte (llllırl:ret) adın- ...... keliılna dnıl ~tir tlnd siyli- ve maharetine borçlu olduiunu sonsuz bır CtnUyet halinde yapıyor. Vaktiyle çocuklarını mümkün o1clulu MUllklyi p.t tok )'ll,18D rmdyo plibn. 
daki gazeteyi çıkardı. Bir buçuk yıllık yen• rniNlterle iabat clm..idir. * kadar terbiye ve kuttUr sahibi olarak oata ~ ...... oı..ö.. Halbuki 
bJr faaliyeti müteakip Kemal, Paıia •D~z saati basma mugayir ce"\-aba- 9.39 laarbinin huaueiyetlerinden hiıi E:Aiden .imana cltüçülc Uinab der- yetiştirmek iltllM llltJer mmlkl -. Jll1llllld fnwaJ-. _.... •e llllilıia içia 
litti ve aradan meml.Ute döndü. nm..• olan hava siWu bugün yaldız ınildafaa lerdi. Filhakika iMan , ...... ve temail bıWeaine de elwnmiyet verirler ve W. pek JllmaWv. 

ı.t.nbuıcla C~ l netre ~ Zira luQr.U.O - keDCli ııarn ve hesabi- ve hücum u•ulerinde doiiJ, inaan zekl- ettiii sosyal laymetlet Mlremdan ken· tarım h1r kaQ aUDGnde olsun çocukları- Musikinin çUrUmesine meydaa ver
•ll'alarda Ge'llbo~ya mut~ tayin na - beki~. bir ~yi yok~ur : . ~a_run iılem~ ve idra~ ~rtlannda da de- dieioi k~lıyan . llemi~ ail~in.~ ~ rıa _ fedakArlık ederek _ muaiki 8lretlr-- ..,.... icıiD. ...W ...., ı ıfr' )'eaidm 
ettiler ve ehemnu,.tsız bir şeyden u- •Namık ceWu cahı tenezzülle ıstemez• gıımeler vucuda getirdi. ınemleketan ve ımanlasm hır kuçülıı nu- terdi. Bu usul. "belJd bir ~malı- kum.k ta ıtııQollın ..... lııir vazile 
leyJedUer, T::la'lll' İstanbula avdetinde •Blıt et-ez asumana ulluvl cemhuam• cMedenO<etin mubclderatını ellerin· tnunoe.adir. sulü olmakla beraber, iyi neticeler ve- ola llft)dir. ...... Mı ft"&ifeleriai. 
bazı arkada'1ariyıle ü~ atro eserleri yaz- Bu dünya ve mafiha alçaldığı kabule de tutan bir kaç bin pilotun hikayesini Mail§ denizi üstünde dövüşen deloomlı rirdi. Musikiden anhyanlar daha c;ok 1.,_,.,.._ yenilik ı, .. ı"Damalr yüzün. 
tnak iç1ıı bir encUmen ~'iicuda getirmiş- deler mi?.. . .. .. kısaca tahlil edelim.. pilot bize l:nm~ yeni ~ir öm~~i ve!- olduğu gibi bestegarlar da daha çok den badi MndillriDl de ~tecekler-
lerdt. l!k p1yesl olmak itibariyle (Vatan •IUlre yh lllrlnelde luumse yer üstün· Pilotların hareketi: mekte ve tek ımanda bır cemıyetın bu- Qıkardı. dir. z-nen ~ iaMnlann zevki de 
hhut Slllsttre) yl temsil ettirdiler. Hal- de bQat• A) Han silahı tamamen pilotun tün karakterlerini canlandırmaktadır. Radyo, :Ukln ladeoe telli& tellnf ol- daileir. llUBUdpie -~re11ili de insanla-
kın bu esere karşı g&rtercliii derin alA- "İhtiyar et altmı hakin, hayatın rai· kendi inisiyatifi ile kullanılmaktadır. Hava ıilihlariyle mücadelenin açtığı bu duktan sol1ra, musiki nakUne \fasıta ol- nn mnldm llella.. 
k.adan kuşkulanan hllkümet, 13 mart mma..• n ... ., l ;;, ··•. tehlike havalardadır.Bu- yeni çaiır memleketlerde yni neeilleria duğwıdan beri aileler arasında musi]p ıa.Qoda hal1la m"Uliki terbiyesialn 
18.3 tarihli bir fermanla Kemali Kıbrıs Ve hak beUediAi bir yola tek başına ' l ·de pilot tek batana yetiftirilmeai hususunda ne cibi paikolo- &er ... vermek usulil haueıı kaybol- Dlllll fttiJace1iaL wedald musiki u.taııl-
ldu.ndüt Magma mıcfanma attı. gitmQtir : tin tarihini. bUtin iç- jilt temellerin aıanmuı l&aan ıeldiiini Dı\11 llhldlr. J1Mııoı.r sa1-btan ....,._ lan, tabii, benden pek ~k b'1 bilirler. 

31 ay burada kaldı. AbdiUAzizin taht- •Şer idi ıördüm de aynlcbm ~ timai kıymetlerini, iyilik ve şeref telak- de göstermektedir. tak gece yanlarına kadar durup durup, G. A. 
tin lndirllmesl özerhıe serbest blrakıldı. kiıillat• kilerini temal ediyor, Avrupan1n gökle- Ferdin bOtOn kuvvetlerini kemal met'• 

~~~~~~-~~~~~lil~~~~u~~~~~~~~~~~e~~-----,------,--~---------------
::. '*'-hane ne tevkif ft beş buçuk ay llUDL• caman milyonlara temail eden tarihleıin • tarttır. Bunun yanında bu .fetdln Mltle Almanıar .. ·-; ir lllf YUllClll orJaları Pow. 
~11&10., 10nra da lılldilliye sürdüler. Kalplerimizde malinin ve sevgisinin dövüttüiünü ıörüyoruz. iftlrak!an de, bUdin heceyaa Te .._. • • e . • 
::. ........ U. ele Selrmla mutuaml ~·~ bOWD varbjiyle bili)'Ol'du : Oünyaoan hiç bir devrin<L: .ıeU -ve lan J1e. hlliea bGdln nld •• .,,..._. .. Aarbına ,.,,.r. r•p. lf.al C Jledİ 

• , ...... olılalta ~ ti1dfl Jle. llCWir 1ılr ... ._ de •1-' ..,._ ..... mü.ret tek M.ma bit pilotta olduP temtiJ elmetl ilamdır. O ..... 
~ QelllloJuda.dı- • • • llliJeUe. bdar meadiyet bbul ............ Kara- pilot ve vatancfat terWy..wa - lnıyorlar iiı":t-.:r~ ~...,;. 

•K-ı. IMlllld kabri kabnem ! ı ~ larda ve deablercle fimdi.J• kadar-~ mlWrn "*8fı bıı olacaktu. ~_..~ .. - 1 ,...... _. ... _..,_.__ L- ._ •- ..__ •- -

h • ... • 1an laareketleıde bG'9k ...... - ~--;.r-™· ...... ----- --- ................ -- - ...... 1-4an~ KelüoU, !-'" '9>';:,::- ....._ Nmak K-rw1, Millette Omit ettiiı vardı. fakat hava t:W:.: pilot fU11111• B • J 1.. lak Pmnerlnl aerl halinde ta- ft!kn1 ~ eddnıJttlr, 15 zabtı Ye* 
::ı. ~: llVSi, sa=: feyzi. ıörmed~ öl~. fakat mear t8'1- nun yüzde yüz delil belld de yüzde hin ır aoon aıcert .. .ttlkleriıMleıı hmMdt ,.Mıan dar ıude lllr ecHunlftll'. 
~ rulMmun k m.laımdan al na yazılmasını ıstedıgı •Vatan mahzun, uyanık ve iflenmit olması zannic:Hr , ..... ı ..ı o1m im s-d)ell lmyan clenW1tı t1t- Atıla 1 (A.A) - Rofteria Anumat-
~ 11 WsL cot U:.r.ı.t yolunda - ben mahzun!-. murauun acı ınaıuwnı * · aGyyareı arÇuıGftul .unden ft1a Knarya ~ha. Jukc:eplıt!SlnclsllıUIUllmtblhlrbllnblı-
~k. = ,: :..mı nııf.ıcfb-. ça- ad8'I M~ Kemal, .saadete ~ti.. Medeniyetin mukadclerabnı ellsrinde Tokyo, 1 (A.A) Harbiye ner.llNll• rekee. llÇlrnıek mtlflt flıtd AtJm. 4irdlllne aatt, dze kvnedtr I~ 
•lJ ............... .._ M•ler J..ıb lftrriyetin Işık~ Kemaldi; onun tutan ve yaılan on sekiz .ile 23 arasında nJn bildirdijtine göre bir ··ert ta))ate tikte ~ı fapr)an sefeıtat tlh. berbae ttal1an Ol'du.tıtmun mtılcaftlM-

himnettea..• kurtancısı yin~ Kenıal oldu.. olan bu delibnldann ı.hat ettikleri b&· Koranın Kı-yson dağlannda yohmu '9- dit altına almak tnedllderl ~. tl bJdt deter bir şekilde arlmıflll'· 
'üriivetmencl .ı.n mulGma el çebael ---FUAT EDİP BAXSI yük hakikaterden biri de Maııı Cizerinde $11'81'8k yere dllşm(lş ve ~- tDll]tz alblraJhlt lnı tebllkenlıı ıenı,. ttaly~ topt t9lmk ve mltrlltBs )mi.. 

ümettea r yapdan akınlarda ıöze çarpmıya başla- Bu tayyare Rejodan Hltlnldnge gitmek- lflbd ft ci~et.lnt takdir etmlf 1"ıl-.. lu& A"1 mGc!detoe 111 harf etmekle. ... Balllrf Iİllll dı. Hava liWmıı kullanmakta. yani hem te ıdi. maktadır. Buna bqı bftle llaliadf ,.. Jl8Dfk yahu& Ymwn•ıJar ııocuma blk-
:.. he; tllrm ~ cefUID topla- ferdi hareketi idarede. bem de bir ce- Tayyarede bulunan on kiti ölmüştür.. fer lmeden ıemilerin daha fazla himaye tliı v6 .uqf1 htlcamu raptıtı r.amttılar 

-. ıehb• Sofya, ı (A.A) _ Maliye nazın de- miyet ve bir kollektivite nanuna feda BunJarm arasmda general Hutono1d H edLesl dtlftlnOlmelr:Wlr. ~,,!>~· hil ....,. · ..._. imla..,._ - ,.._da bir ıniryolu ın...u lçba meclistela 151 bin olmalcta tereddiit sötlermi1en Walerce bulunmakta idL Apı zamanda Amertbdaıı ttJialttm t~ slhl&tl laeumu 
.......... leva tahsisat fstanfttfr. gençler vardır. RUIEI MEMURLARI bilbua harp ma1terntıtfne taldılr ettir!- küçük yanım hılılnht !!_ ktt1lenwld. 

-------------- M.., ü:&erilıde cer.,.aa eden bava lecelctJr. faa11teHdea haHbt eclen 118- ldifa .,temelde ve biç uır 1.8mb ,..._ 
•ınıuıu 111111111111 111111111111111111 lllJOIIJllllllllllllHI harplerinden ahmn peikolojik den tu- Londra, 1 (A.A) - Loııdradaki Ro- ~~er dolu olarak ~ fa.. hftan~~ _....,. 

dm: maın.,... mıenat1rluının büyük bir gıliz ihracatı ralan6dar ohmyacabr. DJ~ ~-- w ~ • 

Br U,111 Un' EllEI lnailiz cemiyeti azimi tahei>ret aabilti kulm iaüfa ~ ~ liiDde- lnailtere Akclenlti ternlzL!mek ı.u.u.. br1erhı mOtaaacl ~ 111-
insanrarla kaı.kterlenir. rt1eD bu wtfehr ~ aon kanla sunda göst.erdiil gayredeM Atladtik tmıla maııe9'yatlan her ttlrlü sitaJiliıl 

Alman ~eti clal.a çok kütlevi ita- "8k'alardan mUtetw11ittir. Oseanında da de\ram ~decektir. fevkindedir. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Aslıeri vaziyet 
Fransız inhida- . . . . . . . . .. . . -

• •• •• 

ÇINE lngiliz Dömin-
yonlarında 

SÖN HABE 
mının ıcyuzu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tiirkçcl c ç \iı en : Halil Knrdiçalı 

Cenup cep
hesinde 

kat'i 

Amerika vüz 
milyon dolar ınıa edilen ilk destro- Hükümete, elli mi)yon ] 

netice ye doğru gidıyor 
harekatı Yunan -1- • 

verıyor ger denize indirildi ra sarfı için sala-

m 
•ıp 

liriz 
t:BEN YANILMIŞIM• 
S mimi olarak aö.>lc.>cyimki Fransız 

lcudr.-tıni tahminde benim k dar fahi 
h"t y en kim yo t r V.t nd. la-

F n nın arp lıkl nnd n 
rf tt vini J çılerinın h r-

f k t1 d ın ı·zım ol n 
• ı ım ld b k azım 'li e m~-

tanetle alıstıklarını, ordusunun, bahri
ye nın ne kod r muessır olduğunu gös
teıecek bir e er için vesaik lopl mak 

çen s ne onunda bir buçuk ay 
her a fmd dol tını. Fabri-

brik k b nl rce in a-
nd "z o · r t e çalı tıkl rını 

gord Bir ddet rdu ile t m t 

lngiltere ye de yeni 
gemiler verilmesi 

mukarrerdir 
n l (A A - Re · ciıı 

Ru ' , hirl Nrı huk 
nln Çin hlikürnctine yi.ız milyon dol 
bal" olan !bir kredi açtığını dtin bıldir
mıştır. R zv lt b redilerden y rısı
nın umumi masanfe k. rşılık olmak Uzc

ta ruzu, re Çine veril c -inı ilftve etmistir. 
hedefıne ru~ "cllmhur dairesi bir Amerıka

lı maadin kumpaeyası müdilrü tarafın-
YunanJılar Po radeçı sün u hi.ıcüm·e dan B. Ruzv lte hitaben gönd rilen bir 

znptetmişleıdir. ltalyan kuvvetleri bu mektubu ncşreyleme rt dir. Bu kwnpan
mühim lİ!! ii kaybettikten ııonra ricatle- ya Çinden altmış milyon dolarlık kalay 

de de am etmektedirler ve antimuan madenlerı satın alacağını 
Mer n. ceph mde ı harek"t hakkın b ld ekte<l 

d .> enı malum t alınamamıştır. Maama- A 
fih burada Y n n ordu unun tanrruzu bu 
d v m tmekt olduvu ve bu taarruzl - d Ç n 
rın önüm~deki gunlerde muhim bir an- t 
kişaf arzedecegı bıldirı mektedır 

Cenup cephesinde Yunanlıların mü
him bir ıleri h reketi kaydettikleri hak-

d h rler lrr.e tcdir. Bu ıleri ba
reket"n Delvine~ ı ne dere c: tehdit altına 
ldı ını henüz b lmiyoru . 

Ccn p cephe indekı bu t rruz h re
kcti, iımıt edıldı v ı gibı en hır inlti f 
arzeder e on birinci 1 t ly n orduşunu 
imha etmeğc matuf olan bu tanrru7.un 
tam bir muvaffakiyet kazanacağı tahmin 
edilebilir. -·-

Morg nuv 
v nyan clislerin-

razlar h kkınd 

-·-
tim l ınıf halk ile ~öru tum B t. n 
aşa ~ı h r kcsd~ ist lacı Alnı ny ile artık 
•on d f iyice heııaplnşrnak karannı ...,er
<liklerıni anladım. Bahriyeııincle son cid
diyet buldum ve çok iyi tnlim görmüş 
vatanperver, kt>ndilerinc dü en vazifeyi 
en iyi bir şekilde yapacaklarına itimat 
edilir insanlar İntı"ba1n1 edindim. Kita- Gizli radyo istasyonu 
bımdn görmed"ğim hiç bir şe.> den bah-

ıanadanın satın aldığı 
taggareıer Dukre, 1 (AA) -Romanya hancıye 

•etmedim. nezareti neşretti ı bir t bliğdc yalan hn-
Hitdiııeler yanıldığımı bütiin açıklığiy- ı.._ 1 ·r el k .nı t d k 

B · b k ucr er ı a c cıe nw.ıe arasın a nr-
lc orta~a koydu. ugun, genyt> a ınca l ki k - 1 ,_,, b' 

el b d 
d za an gaşa ı ar çı armaga ça ışruı gu;.u ır 

şura a ura 8 cereyan .e en, 0 m radyo postnsına karşı halkı ikaz etmek-
:Şuphemi uyandırması ldzım gelen baz.ı tedi 
m • .. h"delcr, hadiseler ôrüyorum Bun- r. --·-larn luım gel n hemmiyeti atfetm di
ğim i in kendi kendimi ta.> ip edi} orum. 
B"r çok seneler Fran da k Jdım Bir ok 
in anlar tanıdım Me leğim ic. bı her sı· 
nıf halk ile te ediyordum A k ler 
Je, Bahriyelilcrle konu tum. 

Japonya ile 

Çin kukla hükümetinin 
imzaladığı muahede 

Londr. 1 (A.A) - Yunnyted Prese 
göre lsveçın \aktiyle Amcrikaya sipa
riş ettiğı 200 hmı> tnyyaresini Kanada 
hükümeti satın nl.mı.ştır. İsv ç hUkUmc
tinin evvelce verdıgı paralar uıde edile
cektir. -·-INGIL TFRE ÇAN · KAY · ŞEKr 

HUKOMETINI TANIYOR 
Londra 1 (A.A) - Japonyanın milli 

Çın hüklimetı olarak Nankini tanıdıgı 
hakkındaki resmi tcbl"ğ mUnasebetiyle, 

Manftaki lngiliz - Al
man deniz harbı hak
kında yeni tafsil at 
Sid ey 1 ( /\ A) - tin ıl z domin-

o lannd d le ilk de t r dün 
d nizc m~ra mlt' ı ı il ı t r B des 
troyer Arvat adını t ım ktadır 

Bu muna ebede ôylenen bir nutukta 
bu g mil re konulan her çivinin dü man
i rın sırt n vurul n bir çivi demek ol
duğu teb ruz tu hru tir. 

Londr 1 (AA) Amir llık daire-
"nin teblir: 

Dün hah pe erken Manş denizin
de hafif eh !im n kuvvetleri arasında ce
reyan eden muharebe hakkında tafsilat 
alınmıştır. 

Temas b h saat beş buçukta vald 
olmu tur. Oç dcstroyerden mürekkep 
ol n Alm n kuvvetleri ate açtıktan son
ra biiyük bir silratle Fransız sahillerine 
do ?ru d v mı lnrdır 

Muharebcnı i k safhasında bir torpil 
iınbetile hir destroyerimiz hasara uğra
mıştır. Bu de tı:oyer ıimdi sahillerimize 
muvasalut etmiş bulunmaktadır. 

Dcstroyerlenmizden bir basknsı düş
manı takip elmi~ de karanlık ıoe du
man perdeleri albnda yarım saat sonra 
takip ettiği Alman gemi ini kaybetmİ§
tir. Bu suretle karanlıktan bilistifade kur
tulan dü man gemisine, ehemmiyetini 
katiyede teshil edemediğimiz müteaddit 
isabetler kaydedilmi§tir. 

Hasara uğnyan Cerlin destroyerimiz
de ölenlerin. akrabaları süratle haberdar 
edılmi§lerdir. Gemilerimizde başka ha
sar ve zayiat yoktur. 

Roma 1 (A.A) -Stefani ajansı, Sar
dunya deniz muharebesi hnklnncL.'l nes
re.dilen lngiliz tebliğerinin mübalagah ol
du ":.unu iddıa etmektedir. -x-

Japonya 

ArJantine bügük elçi 
gönderiuor 

cBu harp bizim harbimiz değil, bu 
xengin adamın harbi, fakat bermutat hız 
çalı~n sınıflar yükünu üzerimize almak 
mecburiyetindeyiz :t Mutalaasiyle karşı
la tım 

7.-n in dost! mmda, cE.ğcr harp uzun 
•Ürer e Fransa bunu kaldıraın z Şüphe
aizdir ki, F rans nın geçırere -;.i <"n bü) iık 
trhlıkr harpten onra uzerimıı:e çökecek 
olan Komuni21mdir Dıyorlnrdı. Her za
man yri memnun ınsnnlar 'bulunur, d -
ima parasınn t p nlar olur dıye bö) le dü
ftİncelere ehemmiyet atfotroemi!ltim. 

tngilız htikümetı milli ve re mi Çin hü- Tokyo 1 (A.A) - Hariciye ne1.arcti 
Japon - Sovyet müza. kUmetı olarak Çankav ek huki.ımetini Jnponyn ile A:rjantının kar ılıklı büyUk 

tnnıına.ktn devam -ettı ini blld"nnelcte- elçi1er tayin cdec klerine dair bir teb-
ker el erin İn İnkıtaa dır 1 n etm t r Bu tebli d demliyor 

kı: 

Ordu ile temasta ııubaylımn ateşli, Al
manlara taarruz için can atmakta olduk· 
Jannı, ve Fransız ordusunun muhakkak 
Almanlan mağlup edeceğine inandıkları· 
nı gördüm Cephede en muktedir Genc
rnllerindt'n biri bana en büyük mü_3kü
l" tın adamların sabr tn leri rzım gel
divini anlatmak oldu~unu sÖ) ledi. c.Gö
:ruyorsunuz ki hep i tabiaten atesli, onla
ra beki mek ıcap ettiğını anlatmam la-
zım lıyor dedı > 

cKend !\İne, a ken ne) le meşgul et

Uğradzğlnln fe yididir Londı. 1 (AA) - Rol ter·n vnsi - •Jnpony ve Arjantın entt>rnasyo-

k ( ) J muhnmr1 b 1dırıyor· nal mün e-bctlerlnin ehemmiyetlerini 
Mo 0 "a 1 A \ - nponyanın R 1 11 Ç hükü'" t' "1 ıdrik 0 1 --.,_ 1"ki memleket arnsındn Mo kova buvuk clçıliğine geçenlerde tn- B. u v~ tin m ı m me ıne u ı.anlA 

uzun :zamandanbcri görülmemiş büyük mevcut dostluk münasebetlerini kuvvet
~ın olun~n r.-~ne~nl Pratıkn~.n tn akı~ kredı]('J"in açı dığını bildirmek için tam lendirmek ilzere bUyiik elçiler t atisin 
.ov) et 0 ,m18 r edr munvmı .zavıı ıyı Nank"n hUkümetınin Japonya tarafın- karar vcrnuş1 rdlr. Buna bınaen Japon-

zıyarctle hır mud et goru§mu~tur. d '- _.:ı ld" . . .. . 'h · h'"'-U ti A " d 'k" rt l n·~· 
Londra J (AA) -Japonya ile Nan- d n tru ıK. eduı ıBgı gUnu ıntı ap ctınAes1ı Y? 

1 
u1K~k~lc , 

940
nanun ~ "b o a c ~. ıl?.k 

kindeki kukla hükümet arn ındn imz.a çok manidar ır unun mana ını ne - nı 1 nun tan ıtı aren uyu 
edilen muahede, Almanya ile Slovakya manya, n<' Japon~ rı, n de İt.ıılya bılmc- elçilı c ç rmıştır.> 
arasında imz 1 n n muahedeye benze- mctlik cdemf'zler. -------------
mekted r. ERA.ql ŞEYLER 

Bu mu hed ... Japon kuV'\etlcıinin çin- Amerika Yunanistana ••••••••••••••• 
de knlm. larını rt ko maktadır. Çine 
bağlı bulunan topraklar, orada ,>nşamak 
ve kaim k istiyen japonlar nçık ol cak-

Mütecaviz karıncalar 
mağlup oldu! 

tır. 

mali vardımda 
bulunuvor 

ıiklerini sorduğum da.> Komunizme karşı ikı taraf ıkı işbırli-
clşte mesele burada, yapacakları bir ği yapmaktadır. Bu munhed , Moskova Ne"')ork, 1 (A.A) - Amerikan ga-

Insanlar gıbi karıncalar arasında da 
muharebe başlaını.ş .. Meksikada yaşıyan 
büyiık kanncalar geçen hafta sürüler 
halinde Teksas eyaletinde yaşıynn kuıl 
karıncalara hUcum t'!tmişlcr . 

fCV yok . diye cevap verdi ıle Tokyo ara ındaki muz.akerderin mu- zctelermın verdıgi habere göre, Ameri-
Acaba teşkilatlı oyunlar tanzim c:dıl "affakıyetsızliğr uğradıgının ılk resmi•te- kn harıciye mu te n gazetelere bildir-

~ n sıl olur di.> c sordum. yididir mıştir kı Yunanlst:mın harp ihU. lıırı 
- Fransız mizacına uym z dedı Çankayşek ımdıye kadar japonyanın iç'n rnuhtelıf miıba:y. atta bulurımak 

ve ılih e etti. yaptığı te ebbüslerin hepsıni reddetmiş- üzere Yun -~ elcisının Amerika malıye 
- Dersler ve konferans] r tt'rtip et- tir. Çan kay ek üç seneden ben harp et- nazırı. ve dıger resmi. 1?akamlarla yap

tim, ( kat hiç dcıo am eden olmadı. Hal- mekte ve hiç bir .> orgunluk alameti gos- u. ı milza~ercler, her ıkı tarnf~ memnu-
kın ekseriyetinin du kun olduğu bölot terrnemektedir. myet vencı tarzda neticelcnmıştır. 
kağıt oyunu oynamaktan ba,ııka bir şey Vang-Sing-Bey ile ımzalan n muahe- - •--

yapYmAıyNoUŞrlarBlR ESAS denin imz.ası ve neşrı bilhassa hır propa· SULH DEGILMIŞ 
ganda vasıtası olmaktadır. 

Harbin bidayetinde Teksa:s karmcnla
n, Mek ikruı kanncalarm t. arruzlarına 
clayanamanuşlar, maglup vaziyete düş
ıniışlerdir. 1'"'aknt harbı dgrenen komşu 
devJctlerdeki knrıncalar, Teksaslıların 
yardımıM gelmişler ve bu yardım saye
sinde Tek a kanncaları harbi kazan. 
mı lardır. 

hiyet veriliyor 
L·manlar ız arasında 
va u lar işle~~si de m 

Ank ra 1 (T l fonlıı) - Milli orun
ma knnunundn ynpılacak değişiklıklcı· 
hakkındaki kanun projesini müzakere 
eden parti grubu komisyonu proje üz.e
rinde tetkiklerini bitirmiştir. Komis
yon, mnzbatasını hazırlnmnktadır. Par
ti grubu umwni heyetın t vdı ed cek
tir. 

Projenın parti grubunun Salı gunkü 
toplantısında mtız ere ~dilm · kuvvet-

le muht n ldır. 
Öğrenildigine gore p oj d • 

1edbirler için milli korunmn k, 
hükilmcie verilmiş olan yim1i b 
yon Jira sarfı salahiyeti ellı mily 
ya çıkarılmı tır. 

Bundan başka f v a ahval 
Vekilleri heyetinın karanyle 1 
mız aı asında ecnebi vapurlarının 
l til b'lm si ası proj de yer 

Mekteplerde ışıkların maskel 
mesilstanb ldadaiyinetice ve 

~~~------x~x-~--~----~~ 
1 tanbul 1 (Tele fonla) - lşı'kTarın kontrollarını yapmışlar oı ule 

maskelenmesi i i hu gece yurdun her ye- ufak noksanları tashih ettirmişler 
rinde olduğu gibi fstanbulda da tatbik 
edildi. lstanbul. grupla beraber tama• bir ceza yaı.ılmamıştır. Maskele 
men karanlıklara gömülmüştür. Te§kil mekteplerde büyük bir muvaH 
edilen kontrol kolları şehrin her yt:rinde başanlmıştır. 

··- -·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-.-·-····-·-· · -·-·- -·-·-p-.-.. 

Istanbul ve Ankara 
Galatasaray Bey kozu, F enerb 

çe Vefayı mağlôp etmişler 
İ tanbul, 1 (11 iki gün devam Fenerbahçe ile Vefa arasında 

eden yngmu bugün bol güneş- ta çok gUzel geçnuştir. Oyunun 
Jı bir I , • çlarına devam edil- kik.alarmda Vefa çok canlı oy 
dı.. Buna mukabıl arada sırada rastı 

Fener stadında · ilk maç Fenerle Ga- ner hücumları Vefa kalesi için 
latasnray (B) takunları arasında yapıl- teşkil ediyordu. Nitekim Melih 
ınış ve iki takım dörder sayı yaparak cü dakikada beklenmiyen bir g 
berabere kalıruşlardır. dı .. 

Bundan sonra Galatasarayla Beykoz Vefanın güzel oyunu devam 
takımları çok çetin bir maç yapmışlar- 23 Uncü dakikada Melih bir 
dır. Çok eri başlıyan oyunun ilk dev- çıkardı. Devre O - 2 Fenerbahç 
re i Beyko ... un mutlak bir hAkimiyetJ bitti. 
altında geçmiştir. Galata aray hücum İkincı d wede gi.ızel oynıyru 
hattı bugun çok fen~ oynıyordu .. Buna lar Hakkının aynğiyle iki gol çı 
mul 1 ı1 Beykoz hücumları pek mükem- Biraz sonra Fenerliler penaltı 
mel ı re olunuyor, fakat Galata aray gol çıkarınca oyun bü bütıin 
müdnfnasında eriyordu. Nihayet on do- lendi. Hak m Mclıhi oyundan 
kuzuncu dnkikada Beykoz Şahabın aya- Netıcede Fcnerbah< e üçe karşı 
ğiyle ilk golünü kaydetti ve devre Bey- bu maçı kazandı. 
.oz lehine bitti. Şeref Stadında Pera - Kasım 
Ikincı devrede Galatasaray çok tistun çını Ferahlar bire karşJ beş g 

bir oyun çıkarmasına mukabil Beyko7. şiktaş - Topkapı maçmı Be ik 
takımında ·orgunluk ışareti seziliyor- re karşı on golle kazandılar. 
du. • Ankara 1 (Hususi) - An 

Beykoz kalesini sıkı hır çenber içine sahnsında Gençler bırliğiylc Ga 
alan Galatasaraylılar Gündüz, Gündüz takımları karşılaştı. Gençler b 
ve Sal.üıettın n ayağıy1e üç gol çıkar- kibinden daha ıistün bir oyun 
mı lardır. üçe karşı altı golle galip geldi. 
··-·-b-ll•tı .. ._.._.._,~.,_._, ._..,_...,.._.. ... _D_C_a_•_D_._ -
Makineye 
Verilirken 

Alman ha 
hücumla 

-· 
Şimal denizinde Eller ıa mağaza 
ınoiliz tauuiiBVe hücum- kasten bo~-~aıan 

botları tarafından 
gemiler batırıldı 

Londra 1 (A.A) - Hava 
emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Bugün geriye baktığımda, bunun uze- Toxyo 1 (A.A) - Gazeteciler toplan- * 
rinde düşünülmesi lazım gelen bir vey I -•- I I tısında beyanatta bulunan hariciye ne- Tabanca 106 yacında Londra 1 (A.A) - Bahr1yc nezareti 
olduvunu nlıyorum Asker, ııivıl herkes, TALYANLARiN «B Z M DE· zarctinin sözcüsü Nankin an1aşmnsının ., bugün aşağıdaki tcblıği neşretmiştir: 
geçen h rbin zayı tından onra artık I I bir sulh muahedesi olmadığını bildınniş- Bu yıl tabnncanıc keşfi 105 inci yılını Bu sabah hticumbotlnrımızdan bir 

Bugiln lngiJterenin cenubu 
Uzerlnde bazı düşman faal!ye 
tur. Düşmanın ktiçük tayyare 
lerl avcı ve avcı bombardunaıı 
}erinden mürekkep idi. Bu te 
den hiç biri Londranın cenup 
dan ileri geçmeınişU. Ve bug· 
oraya bombalar atılmıştır. Bu 
az hasar yapmış ise de bir kaç 
lanmıştır. Şimdiye kadar alın 
lara göre iki dü~Tilan tayyaresi 
müştür. Geçen gece Southamt 
milhlm dil~an tayyare kuvvet 
~hir1er üzerine de son uıman 
pılan müteaddit taarruzlarda o 
hl şehrin merkezine kasten hii 
mi,ş ve mağazalarda evlerde 

Fransnnın ın'!an kn)betmcğe halı olmadı- N z)) DED KLERI SAHA tir. Sulhun ancak Çungking mukave- bıtinniştir. Bugünkü tabancayı 1835 tc taarruz devrıye kolu Hollanda sahilleri 
iını vt- in n h .>atına ehemmıyet veril- metten vazgcçUği veya bu mukavemet Amerikalı Con Kolt icat etmiştir. İlk ta- açıklarında büyiik bir düşınan iaşe ge-
mcsi lanm geldıvıni bana sôyledikleri Şimdi tamamen İngiliz kın1dığı zaman akt dilcceğlni söylemiş- banca, sade 6 kurşun atıyormuş. Sonra- misine taarruz ederek hasara uğratmıs-
znman, bövle bir esas takip edildiği tak- denizi Oldu.. tir. kdan mükernmğe~~l· 'lerek bdaha k faz.la tırd. dakBu .vAlnapur 5943 tosidni.IAtoluk EscSantost 
dirde harbın nasıl hazanılabilc:ccğini ken· - •- urşttn atma a ~ amış ve ugUn ü va- a ın ı ıan gemı ır ve au 
di kendime sormam l&:r.ım gelirdi. Fakat Londra 1 (A.A) - D yli Telgraf ga- ,.AGn.::tp,..E ziycline getirilmiştir. Con Kolt 1815 yı- mansabı açıklarında torpillendiğini bil-

z.etesi Taranto ve Sardunvadn İtalyan • ft&".I • hnd Herf ld k basınd el y .... d' · d i ı · ........ ır+h· bu hususlar, Fransızlann vatanperverlik 8 o as:. a ogmu'l.ur.. ıren ım at şaret erı ve ... '""ıl~· 
alevi, Almanyayı eımek için verdikleri kuvvetlerine karşı yapılan harekAt hak- Bombalar patladı.. 14 yaşında iken bir vapura, hizmetçi Bütün hUcumbotlanmız dönmüştür. 
'-at'i karar ve 1918 zaferinin hatırası kında şunları yazıyor: Lo dr 1 (A.A) Z tc hte olarak girmiş, bu sayede Hindistanı do- Yalnız bunlardan biri Santosa refakat 
& - Bu iki deniz zaferinden sonra Ak- n 8 • - agrep mu - ]aşarak Lo dr · · · BI '-- ba d h · · · · l h • kar ısında hiç göze çarpmıyordu. I'f 1 d bo bal tl tır +- n aya~tmıştir. r aKr& - e en arp gemısının ateşıy e e emmı-

deniz.in bütün bahri vnziycti temelinden ı yer er .e m ar pa amış · m- 3-~• ı d d k" .. _1..-·ı · h ğr taraf zd 
LEHLILE~o VE FRANSIZLAR kt Bo bal k sının yaruırnıy e n ra a ımya MUa:ıl yetsiz asaıa u amıştır, ırnı an 

"" degism~tir. ttalyn büyük bir bahri dev- sanca zayıat yo ur. m an oyan- · bir hayl' ban k ı d di 
H"dı"•ed,.n sonr6 aklım başıma 0 eldi. la e h ld .. r Tahkikat yapılmaktadır etmiş, ı zaman sonra ta cayı 1 i yara 1 var ır. Şimal denizinin 'ğer 

"' " e let olarak harbe g rmişti. 1tal,an donan- r m ç u u · . imal ve ihtira ebniştir. bir kımıında hafif kuvvetlerimiz devri-
Dünvayı hayret ,. e dehşet içinde hıra- ması mütemadiyen harpten kaçınarak --·-- ye gezen bir Alman hücumbotunu takip 

kan hödisderin ba lıca sebeplerini size ve clenizaltılarlyle harp gemilerimize Bu iki Alman vapura * etmişlerdir. Düşman hücumbotu daha 
anlatmaya başlamadan evvel bu itirafı t~hriba~ yapmağı ümit ederek çekingen ne yapacak• Cerefe, ıerele- Diye fazla olan sürati sayesinde karanhkta 
yapmak mecburiyetini hiasediyorum. Eş- bır vazıyet almıştır. •- fil kaçmağa mı.ıvaffak olmuştur. 
sız bir orrl ıya sahip addedilen bli;ük İtalya bu suretle donanmamıza bil- ~eksiko .ı (A:A) - Harbın.başından kadeh kaldlftl'ken- Londra, ı (A.A) _Hava nezaret.inin 
Frnn ız mılletinın Lehlilerden daha az yUk zayiat verdireceğini tahayyiil edi- beri Tampiko lin:1anı;ıda .. demırli bulu- Portekiz.in merkezi olan Lizbon şehri istihbarat bürosu diyor ki : Sahil mU
muk veınet e eceklerini kim düşür.ehi- yor ve harbı ondan sonra kabul etmek nan iki ~an ~ebı musaade alarak civannda garip bir hidise vukubulmuş- dafaa teşkilltına mensup Beanford ti
lı dı Fran zJ ın m ·c delesiz hükumet · f ordu. Bu ı yan proj tnmir gô- hareket e~ıs1erdır .. Bunlar Kanarya tur. Alorentes kasabasının ınuteberanın- pinde bir tayyare g~ C\D'D& günU 72 
m rker.lrrmi v m " up edilmemi do- türmez surette uya dil.şmüşti.ır. ada1anna gıtmekte. fdılcr. dan Sinyor Montelro, isim gilnü milna- saat içinde üçfuıcü defa olmak üzere 
nanlnalarlnı teslı"m edeceklerini ve , ... _ İki ""'PUr Me1·-''-a sularından "'ı'-- be · l d 1 ..... 1ngıliz d nnnm ı Ualyanlnnn «bizim wn ~ '" ıuıı: se tiy e ost arma (Tac) nehri sahille- düşman iaşe gemilerine karşı muvaffa-

olmuştur. Şimdiye .kadar alın 
lara bakılır.sa insanca uıyiat 
yUksek olmıyacaktır. 
Şehirde biltün hizmetler ço 

lem.iş ve hizmetler arasında iş 
kal5de mükemmel olmuş ve b • 
başarılmıştır. Bu arada yangı 
nilmiş ve evleri yananlara ha 
1ar ve yiyecek temin olunmuş ---men clı l rı vaıtleri tutmıyacaklarım d n· :> dedıkleri Akdenize ta men hrt- caya kadar Meksika d~ni~ .kuvvetlerı rindeki köşkünde bir ziyafet vermiştir .. kıyetli bir torpil taarruzunda bulwım~ 

kim aklına getirebilirdi? kim bulunmaktadır. tarafınd n ~~hafa.za dı~tır. Misafirler ev sahibıni tebrik için kadeh ve bu suretle düşmanın 20 bin tonila- s h ft • 
FRANSl\DAKİ iHTiLALcİLER -•- Meksika korfezındc İngıliz harp gemi- kaldırmışlar sinyor Monteiro da bUyük toluk iaşe gemileri tahrip edilmiştir. 00 ft 8 iÇ 
Fran zl rın 'et mai ve siya.st mesele- AMERİKANIN si mevcut olup olmadığı bılınmemekte- bir .sarnp k~dehini dikmiştir Düşmamn SOOO ton1uk bir vapmunun 

ler uzcrınde d ima acı bir ı::ekilde mü- . dir. İki vapurun da tahlisiye sandalları Fakat birden lıire acı ad bağırmağa teknesine bir torpil isabet etmiş ve şi-
cade e ettiklerin tiph •fa bilir "niz. Fa- MOSKOV A ELCİSi denize indirilrnege hazırdır ve telsizleri başlamıştır. Her kes şaka yapıyor zan- mali Hollanda sahillerinae batmıştır. 
kat h r z man F ansız.lar, memleketleri Moskovn, 1 (A.A) - Birleşik Ame- işlememekt~i~. nederek gülUşmUsler, lakin adamcağı- Daha önce kuvvetli himaye altında gi-
tchlikede oldu •u z man bu lhtilfıfları ıikanın Moskova bUyUk elçisi, kısa bir İtalyanlar bütUn wı mosmor kesildiğini görmüşlerdir. den daha küçiik vapurlardan mürekkep 
bir taraftı hır r dü mann mlittehit mezuniyet devresi geçirmek üzere aile- ~ Hemen imdadı sıhhı otomobili çağınla- bir kafileye mensup diğer bir gemi ele 
bir cephe arz t kl rini ilan ederlerdi. siyle birlıktc gece Stokholına hareket Valiler arasında rak sinyor Monteiro hastaneye kaldml- geçirilmJş ve tayyaremiz hava dafi top-

---·---
Almanlar 39, in 

le'r 13 tayya 
koybettil~r 

Bu defa da böyle söylediler. Bu hıl:ıfı etmiştir. ınış ve boğazına gayet ağır bir ce.n-ahl larının saçtılı ateş tufanına rağmen va-
hakika~i. Parla~en: muhitlcr~de . g?- . ANKARA, l ( Telefonla ) - ameliye yap~. purun Uzerlne inml$ ve torpili atmıştır. Londra 1 (A.A) - 30 Son 
riilen bırlık sathıydı. Blum kabmesının ve onlan faşız.me temayUlle itham edl- valiler arasında bazı tebeddüller yapıla- Meler Monteiro şarabı içerken jçlne Tayyare daha uzaklaşmadan vapur arka ce yarısı nihayet bulan hafta 
hatırası olan düşmanlıklar bu muhitle- yorlardı. Bunlar da sol cenahtan kor- cağı haber veriliyo:r. Bingöl va)tsinln di- düşen bir qek ansını görmiyerek onu tarafından batıyordu. Sonradan oralar- glltere üzerinde 39 dil§man 
:rin i ini kemiri ordu. So~a]istler ve ku or]ar ve onlarda memleketi komü- jter bJ:r valllile nakJedibnest ve Gördes da yutmuş, bu hqere wlamm bolum! da dolqan bir devriye mezktr vapurun dü§ilriUmt\§tür. Aynı zama~ 

• bedilml§ fal\ 


