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ltalyanlar Girid adasıru da istiyorlar 
~hlikekarşısmda 1Alman orduları· büyük zayiat ver-. 

A il!_' 

Alma.n~ arun istila at.eşi f,piddet 
Peyda edince, Ahmwyaya yardumn 
ateşle oynamaktan ba~ka bir mfuıu. 
irade etnıil eeeği Moskovada pek 
kolaytıkla takdir edildi. Çünlfü 
~a"l onal 8osl alimıin aHd gözü 
:Rus toprakla.rmda olduğu Bolşe • 

. \ ildette Jlle!;'hul bir haldkat değil-
dir. - Yazan: HüseJin Cahid YALÇIN - ... 

il:::;) ırleşık Amenka CUmhuriyeti 
~ ile Sovyetler, Alman ihtiras
larının cihanŞilmul bir tehlike hali
ni aldığını ve bu tehlikenin yakında 
kendileıini de tehdid edebileceğini 
tnlamağa başlanuşl:ırdlr gibi görü· 
nüyor. Dünyanın ötesinde berisinde 
da.ha bili bazı ukalalar, Almanlara 
bakınız nasıl kuvvetli imişler, onlar
la iyi geçinmclı imiş! d~yip duruyor
lar. Almanlann kuwclli oldukların
da şübha yqk. Kimse bunu inkar ct
tnemiştir. Faknt A lmanlann kuv
\"etli olması onun tarafını iltizam, 
Yahut bi.r bıtnraflık mubn.fav.a etmek 
için ı:.sl::ı. hır :;ebcb teşkil etmez. Bıl
lkis, Almanlann kU\" etine im~n e
tlenlı!r onun hırs vo tama.Jwıa IJ(.-d 
cıtltmek isteyenlerin tarafını tutmak 
vamfesiylc mükellenit-lcr. Çttnkü bu 
A.1maıı kuvveti müttefiıdere kat'i bir 
talebe çaldığı gün ortada ne düş· 
tnan bu akacaktJr. ne doet. Çilnkil 
Almanlar kendileri fJ()ylüyorlar: Tn· 
biat insnf ve mcrhanıct bilmez, di· 
l'orlar. Tabmtta siya.~i hududlar yok
tur, hak l.uvvetind r, diy.orlar ve 
~yılların, hnkkı değil, vazifesi bu
lurıdugunu '\C bu v:ı~ifcnin de kuv
\retlıye, y ını Alnıanlara itaat • 
ten ıbaret oldUc,üunu ilin ediyor
lar. Binaenaleyh, bugün sabit olan 
bakikat k:ır ısında bllü. Almanya 
taQrını "'1tiz:ım .etmek fi.krilı i ileri 
8Ureıılcr ya ny('aa olub l::~t.cn şey

lere zerre l>'l .ıı :ıkıl erdiremiycn 
ahmaldardır, ya Almanlara satılmış 
ba.iwerdi r. 

Çolc '1tikür ki Birlc:-ik Amcnka 
l>evlcUcri "': bilhassa Arnr.rika ef
karı umunıiy~ı artık kendısini t (I· 

larnış \'c Alman tehlikesini idrak ct
ntii}tir. Cümhuı reisi Roo~velt'in ve 
Anı rıka. devlet adamlannın C>todcn 
heıı bu hakikati müdrik olduklarm
da. sübhc cC::.ilcmcz. I<'akat Amcrikıı 
~arı umumiyesi Avrupa işlcı ine 
k:ınsm::ı.mak ve lı:ırbdcn uzak kul
tn:ık fikrindeydi. AmcrikaJa ilk 
ltluhac·ı !er ve nıücahidlcr a.n'ant$İ· 

-tıc "~ ruhiy:llına yabanc! unsurlar 
bılh:ıssa son devirlerde çok ~iyaıle
leşmiş olc1uğu için fil ir!crde hakiki 
bir vahdetten eser yoktu. Amet"iknda 
büyük bir gayret sarfodcn ve ;.emini 
tniisaid bulan Alman propag:ın<l:ısı, 

hukiımct üzcı ir~dc müessir olacak 
kadar ~idJclli bır faa.ıyet saıfet
lllt'ktcn gc. ı durmıyordu. 

_..,akat günler ve haftalar gcs;tik
Çe. Alnı. nynnın müdlıiş kuvveti 
diınya si) a8Ctindcki müvazen!!J i alt 
ti t Plm(' k islidadıııı gösterine$, 1ıc-
1(' :=öylroıklcıinı kulakları işitmiycn 
lK ocnk~iz bazı yardakçılar Aıneı i
k.t"\'1 hıJ td 1.hdc J; aJkınca, .Amerikan 
rnılloli r~:ı.Jitn il• .... karşılaşmak mev
kımdc k:' hlı 

nüny:ı ~i;~sctinden Fransız ve 
l.1g1J17 ııiiiuz \·c ku\·vcti:ıin eksilmesi 
dun) a \'C medeni.) et için ne korkunç 

Jlii-;e~ in Onhid YALÇIN 
(Sonu· 3 l ncü aahlfcdc) --

istiklal marşı 
değişir mi? 

Bir yaz:ı1.•ının ılC'~işt;nneğe ~h'5-
bı{ı 'c ta ·an (•Wği fof.iliJaI ~ımız 
ve .Mt.-lurıed Akif h::ı.kkında. mende
~ nıüne~rl:ı.in flldr. \-e miita
leaıan. (1 üncU sa;f:ımızdadır) 

mek bahasına biraz ilerlediler 
Denizden Majino hatllna kadar bütün ceb
heden yapılan taarruz inkişaf edemiyor 
Meksika da demokrasiler cebhesinde 
Harekata iştirak eden Alman kuvvetleri 90 fırka olarak tahmin 
ediliyor. Almanlar bir noktada Fransız müdafaa laatlarının geri

sine paraşütle a•ker indirdiler. Alman donanma•ı denize açıldı 
. ' 
INGILTERE 

.. 

~ _ ... 

Bir İngiliz tayyare 
gemisinin battığı 

doğru değil 
ru;.,, 9 (A.A.) - Saat 15 de Ha· ·• 

na Ajansı askeri vaziyet hakkında · 
apğıdaki telgrafı neşretmiştir: · 

.Alık.eri mahfillerin kanaatine gö- . 
-. llugilrı, çok mühim bir gün ola
caktır. Her ne bahasına olursa ol-
1811 netice almak istlyen düşman bil 
tin kuvvetlerini muharebe batt:oıa 

lllnnllf ille de, dUn hücuma kaııP ko
JlllD Fransız kıtalan, bugiln de mu
lıiıır ilı llf• aynı uimle "be...,..ar • ..... 

Dünkü §iddetli muharebelerden 
8Dlll'a en eiddetli Alman hücumu cı
~ cenub isükametlıida yaparak 
AmielWin cenub bölgesinden Mo
,. ırmağı ii7.crinde Beauvaise 30 
•lhzktre kadar DK'IJafedek\ Breteuil 

(lonu: 3 üncü aatıffede) 

General Wcygaad 

eneral Weygand' 
• • • 

emrı yevmısı 

-------···-Paris, 9 <A.A.) - GenenJ Wey
gand bu sabah saat 10 da ordulu,. 

(Sonu: 3 üocii aahifcdc) 

.. . 
JHlt MQl"TEFll( 

MUOAF'AA 
·. MATTI 

. MÜTTEFİK 
~\\\\\\t~'K UVVE TtE R 

İtalya taleblerini 
gitgide arttırıyor. 

ALMAN 

TAARRUZU 
.... 

~ NEVER 

' ' .• 

Son bü) ük Alman taarruzmmc Mıyrini gösteren harita: .• 

Fener - Galatasarayı Balkan ~ntantı . 
_ 3 2 w I ... b t . J Ekonomt Konsayı 

- m a g u e '1 Mesaisini bitirdi 
Beşiktaş da Vefaya 3 - 1 galib Belgrad, 9 (A.A.) - Balkan an

tantı ekonomik konseyi dün meaai
sini bitirmiştir. Konseyin mesaisi 
muhtelif kcmisyonlara taksim edil
miştir. 

Bu akpm verilen bir tebliğde, U
cari mübadeleler komisyonunun, 15 

(Sonu: 5 inci sahifede) 

Şayed tahakkuk 
·ederse mudhişl 

Kömürden 6, petroldan a 
milyon defa daha kuvvetll 

bir maden bulundu 
---0-

Taleb listesine timdi Glrid ve Korfo adaları da dahil. 
oldu ltalyada harb sesleri yükseliyor 

llillno, !} (A.A.) - D. N. B. bil- 1 Alman propaganda nemretinlJI 
diriyor: 1 (Sonu: 6 inci ahlfede) 

'"''''''"''''''''''''''''"····························"''''''''"''*''''''''''' f'ıl\IVVV'.1'11••••······~·-···*'( 
SABAHTAN SABAHA: 

İki cimi arasında 
İtalyanın bucalamuında, karar verememesindeki 

sebebler az buz değildir. 

Loııdra, (Şark Ajansı) - Gaze. 
teler iki musevi Alman muhaciriıılıı 
Birleşik Amerikadaki (Kolombiya) 
ve (Minnesoto) ünivenff;eleri kim-1 

. r l ya m~teh~sgıslarµıa ~n ~e~ e- ı -· crlltı4e11 tde/on •digorlor oe "N• 11ııkit?.,, di~ ~orl•" 
llellh w llıiebli Gala&wn.J. oll&iae 111 • 11wbn bemmıyeUi vıe kıymetli bir~ - Gel•"" 11pn .,. p1,,..1w.,, Jig• ~•••-' m!r! 
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"Memleketimi ( ehir ve Memleket Ha~erl~ri ) fi!r.1'?ltl 
nl·çı·n terkettim? . Ahşap mıntakalarda Belçika ve Hollanda Evlerıne- sıgınak yap- Amerikanın müdahalesi 

· '' yapılacak büyük da kalan talebelerimiz mıyanlar cezaya ma;. S ·; .. ~::~~·~m:::~··:.~,, ·~;:~ 
Hollanda kraliçesi Vilhelminanın ·18t·ıml.a"'klar için endişeye ruz kalacaklar g~çt•kç:~~:~m~;~~~-~:g~~l~;::;au:_~r~ ~~ 

nımarka ve Norveçın ıstıliaını rm.ıteal< 

Yani dı.kkat bir makalesi . -o- mahal yok ---<>-- Hollanda ve 8elcikanın da muharellf Şa Hava hücumları eımasıuda atıla- Üç ve d~ha ziyade katlı kargiı· ev- sahnesi haline geı~eslle, Amerik:ın ef • 

cak yangın bombalarının tesir saha- ~ lerin alt katlarına sığınak yapılaea- karı umumiyesi de Almanya aleyhine"' 

Halihazırda Londrada bulunan 
Holianda kraliçesi Wilhelmine, Pa
ris - Soir gazetesinde neşrettirdiği 

ilk yazısında, memleketini tet".Ketine
oinin sebeblerini izah ediyor: 

"Be§er tarihinin bu kadar ~ahim 
günlerinde, arzın · yeni bir köşesıne 

karanlık ve sessiz bir gece yerleş - · 
nıişlir. 

Hür Hollanda, üzerinde ziyalar 
sönmUştıir, hürriyetine aşık bi,r mil· 

•Jetin saadeti için işlemekte olan en
dü.stri<>inıµ makineleri ve ziraat a
le.lcı i durmuslar, yahud da ölüm 
sa cı ~ir fatihin kj)rkunç istimaline 
hasrqiı111?J .terdir; ;hürriyet, merha
met, nısfet 'e din sesleri susmuş • 
tur. , 

Bun · n \'alııız on beş gün evvel 
hır· y n ·~cdeniyetinin aziz pren
siplcı n göre yctı!'lm·s, htlr kadın 
, er ekten müte ekkil bir ın]lctı.n, 
hü nüni)c·t sahibı olan bütün msun-
1 r tarafından takdıs edilen o kadar 
manevi hasletlerın taı ·hi bcs 'i ol n 
b'r mıllclin yaşadığı )erde 5imdi, ö
len a !c e. rad ndan kurtulan ve bak
ı rı , btllfıı hi.ırriyetl rinin or•n-
d n ı l ılm ına a<layruı kim e-

d l 

ucar olacağı 1stuabları 

e • k cd n sebehl rin 
·::ıh m bir mahiye te idi. 

Dil m ın gayrı kııbili tavsif tcca· 
vUzUni.ın 1 ü ){';"Uule mü tevli üze 
rinde huluı an veaikalat ve pam~Ut
~üle.rin haı <!ketı derhal onun ilk he4 

definin kral aile ıyle, hükfımeti, 

me~·u her türfü otoriteden ve ida
rede11 mabrum ederek memleketi fel
ce uğı-atmak için, derhal yakalamak 
olduğu anlaşılmı~t1. 

Birw: sonra düşman t.araflndıuı İf; 
timal edılen hainano tabiyenın oo
sur Hollanda ordusunun mukaveme
tine galebe çalacağı ihtimalini c.lü
şiinmek vaziyeti g.clince kararın a· 
lınma:-;ı artık dalıa fazla geciktinle
mezdi. 
Eğer oto ... itcler, memlekette kal

maga kornr verselerdi - Hollandanııı 

-sesi, l:Ioll naanm hntta timsali bile 
yervüzütı len kalkacaktı. Dünyayı 

kanstm:m hadiseler. dünkii hadi
selt-ı in bugün unutulduğu devirlerde 
batım ihtımal ki çabucak sinline • 
nck ·c1ı. 

rv eni Sabah " 
ABONE BEDELİ 

Turklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kuruş 2700 Kurut 

6 AYLIK 750 ıt 1450 ıt 

3 AYLIK 400 » eoo • 
1 AYLIK 150 » 800 ıt 
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E"'I\ 111 SAAT 1 VASATI SAAT 

.)b,c !kindi 1 Gı.ineş Öğle tkindı 
8.48 G~.J3 8.34 01.28 12.13 16.14 

.r..ı .,~ rı Y tsı 1tn5ilk \ıtşaın Yatsı .tıus, 
~ 12.- 02.02 Ofı.29 1 19.41), 21,.q 02.09 

Eskiden mes'ut olan bu milletin 
üzerine fasılasız. bir sükut. düşecekti. 
Fakat bu hususta başka amiller de 
vardı. Hollandarun halihazırda ta-

. mamiyle ortadan kalkmış olması 

mümkündür. ·Fakat bu hazin tedbir
ler alind.igı zaman, bir cenup vilaye
ti bir müddet daha muka.v.emet ede-
bileceği ümidini gösteriyordu. 

Donanmam, ~crofli an'aneleriyle, 
nerCde icab eqcrse mücadeleye ima· 
de duruy9rduı.. ve hepsindaı. daha 
mühim olan bir nokta, 65 milyon nü
fusa malık olan ve yeryüzünde ya
yılmış bulunun qir imparamrluk hlil' 
kaİmıştır ve ~ugü,n dünya yüzünden 
kalkmağı istemiyen ve k~lkamıya -
eak olan hür, insan milletinin bir 
kısmım ve bir parçasını teşkil edi -
yor. 

Bütün bunları fırtınalı bir denize, 
hiç bir istikametsiz veya otoritesiz 
dağıblabilır :miydi'? 

İstikbali t!rştineıı bir hükfunetin 
vailicsi, mes'uliycti ve ilmi, bunu 
hiÇ' bır bahııya ıstemıyordu. 

Ordumuz ve donanmamız için, .,ev 
gıli vatanlarının yemden canlanma ... ı 
zımnında her türlü fedakürlığa ha
zır imparatorluğumuzun tebaaları 

ve Hollandalılar ıı.ıın bu nevi fikir \'e 
bırleRme noktası olan Hollandanın 

sc im ve timsalıııi canlı mlihafaza 
eylemek; bul.Un mülklcnni kaybet. -
mekle beraber, ümid ve gayelerini 
kaybetmıyen kımselcr, ayri mer'i 
sancağı dal al ndırm k; biıtün dün
yaya Ilolland· n na konu nıak; 
Orangc rulesinin Hollandarnn \'C 

h yattan k aha 
yi iQin müca<l e 
yük bir Jc-ı Ulllll '.l 
kalmak icin: 'Duı 

larını azaltmak için bütün miihim Berlin ticaret ataşemiz bu- ğı, üç kattan az katlı kfırğir binalar- muttefikler lehine harbe girmek husus""' 

şehirlerim~ de· ahşab mahallelerde nu kat'iyyen temin ·ediyor la tamamen al:işab evlerin bah'çele- da mütezayid bir inkişaf göstermiştir.,.. 
merlkahlar artık müttefiklerin davafatl" 

büyük istimhlklar yapılması hakkın- Dün sabahki Avrupa ekspresiyle rine de siper kazılacağı malümdur. nın kendilerinin olduğunu ve onıart• 
da bir proje hazırlandığmı ya:m:ıı~ - Bertin ticaret at.3.Şemiz Said ve refi- Bunların im:ası için verilen bir bu- mağlüblyetl keyfiyetinin demokrasirıl' 
tık: Hükfımet bu projenin tatbik kasiyle Bertin büyük elçimizin refi- çuk ~ylık mühlet bitmiştir. Kaza - mahvi olacağını anıa..rııış bulu~maktadıt• 
olunabilmesi için alışab evlerin istim- kası bayan Lamia Gerede şehrimize larda bugünlerde umumi tefti~lcre Amerikalılar ta Münih hidiseıerfrrd" 
la.kine aid yeni bir kanun projesi gelmiştir. Berlin ticaret ataşemiz başlanacak, siper ve sığınak yapnia- beri, kendi kıt'aıannda yapmak ve /il*" 

' rupa işterile meşgul olmamak husUS_. tedkik etmektedir. Bu suretle bu kendisiyle görüşen bir muharriri.mi- mış olan ev sahibleri tesbit oluna - ,,.. 
daki kararlarının, siyasi vakalar tarı 

proje ah.şah semtlerde büyük istim- .z~ demiştir ki: çak; ve bu hususdaki kanun hüküm- dan mU,temadiyen l:!altalandığını gö~,,,il~ 
lak faaliyetine imkan verebilecektir. "-Bir kaç güne hadar An.karaya l~rine göre adliyeye verilecei.derdir. · lerdlr. ilk nazi istillllarında fazla bır 11 

Haz!I'lıw.an projeye nazaran bu gibi gideceğim .. Belçika \Ye llolandanın Bu mecburiyete riayet etmemiş yecan duymayan Amerika •on tec<'vıı.ıl" 
.aeınt ve mahallelerin istimlak harita- isti.lası dolayısiyle J'rıınoo,ya geçe-· olanlar. ÜÇ yüz liraya kadar para ve üzerine büyU'k darbetere uğramışlardır 1/1 

ları o mıntaka.<la bulunan askeri mü- meyipte yerlerinde. kalan talebele,,: ; . ÜQ aya kadar hapis cezasıriq.' m'ah - neticede demokrasi idealini müdaf;ıa ·:.: 
, - · mi.ittefikle~n f~aliyeti üzerine Amerı 

tehassısJarla belediyeler fen heyet- rim.i'z için endişeye ~aha]' "Yô'ktur. . kunt eaileceklerdir. .. ' demokrasisi'] in mUstenid oldugu müşatı"' 
leri tarafından ha31Z'lanacak vt! bunli' \Bunların memleketimize dönmeleri 'Şiirı.diye kadar: . Üsküfütrda 

1 
dört dcıine varmışlardır. 

mütealilli Dahiliye Vekaletinin için Almanya haticiy'e nezareti nez-·' . Yüz ·kadar ~ığ.ınak. ve siper yapıldı- Amerika kıtaSI kendi mukadderatırı•" 
tasdikine arzoluııacaktu-. , İstimlak dinde teşebbüslÔre , g'irişili?işt~. · '. ği. tesb.it edilmişti~·. ' ' · da Fransadakr muharebe meydanıarıııd' 
Olunacak ı..er bı·na hakkında istimlak H :b d 1 . 'J 11 d keri nak ~ f" b b l oynandığı Mtıc·esinl elde etmiştir. ti~ 

uı ar o ayısıy e yo ar a as Dige,r tara dan, ~angın om a a- nııtıver defletl!;1rirıin in('fruz bir gıılıl ı"f~ 
kararı belediye daimi encü:nıenlcri liyat olduğundan talebelerimizin yo-· rının tesirlerini azaltmak üzere ev takdirde bu d~vletlerle Japonyall1' 

tarafında.il verilecek ve en büyUk la çıkabilmeleri t.abiatiyle biraz ge- ve apartmanların çat; katlarına kum dünya yüz.undeki siyasi ve iktısadı taıı 11• 
mülkiye amrrinin tasdikiyle kat'iyet cikmektedir. Fa~at yakında bütün ve kireç· serilmesi, dışlarının da tuz- yetlerl karşısın ela Amerıkanın ne vazi'f.-

kesbedecektir. İstimlak muamelele- t:aıebelerimiz memleketimize müt~- ıµ k,ireçle badalanması icab etmekte· düşecegi artık sarahat kesbetrniş tıır ıt.e'J• 
ri şu şekilde tekemmül edecektir. veccihen yola çıkacaklardır. Berlın dır. Emnie-:: amirlerile kazalar fen fiyettir. dl 

Atlantiğın garb sahillerinde hail ha:tır 
İstimlılk olunacak her bina için sefaretimiz talebemizin vaziyetiyle hcyetlerı·, mı·ınar ve mühendisleri, ted•" 

vasi bır sıyasi faallyet gorünmek ti 
verilecek meblağ binanın vergi ka- daimi olarak meşgul olmaktadır. bulundukları mıntakalardaki ev ve Şurıhesız Amerika bitaraflık vazıyet' 
yıtlarına esas olaımk iradı gayri şa,. Alman - Türk tioarct müzakereleri- apartm::ınlıu·ın bu flCkilde hazırlan _ derhal kesıp atacak bır zarurete geırrııı"' 
filcrinin 12 misli olacaktır. Kanunun ne A1'karacla devam olunmaktadır. masını t~min hususunda çalışacak _ ınıştir. Daha \ rnııecek bir takım rrıu"'" 
en esaslı noktası istimlak bedelleri- Almanlar müzakerelerin bir an ev- }ardır. Bu husuı;daki kararların tat- ıetetıet yok ;.egildır. Fakat Arn rt1<ıı"1; 
lll·n beledı·y~ la"afından clefrı'l de ha- vel neti·celeuınesı'ı11· ı'stenıektedir· l~r. mutteflkler lehıne harbe miıdahaleıı~ f,1" • .ı. ·· .. ~ ·~ bikına vali mıınvini Hnlfık Nihad ne- o derece siiratıe yol aırnaöa baştamıq·• :; 
zine tarafından verilmesıdlı·. Tediye Almanyada bulunan tiı.lebelerimi- zaret edecektir. bu fa;ıliyctin ne gıhi bir netice verecer 

sekli hususi bir esasa bağlanacak- zin vaziyetleri gayet iyidir. Pasif hava korunması işinde ya- aşk rdır. Arnerıkan efkarı umumiye5i j 
tır. Ilerlin sefirimi7JD refikası diyor ki ralı!arJa mesgul olnıak i.ızere h.tzır- nı 1 alı.lıaı bLi hız, Almanyanın ve ": 

--ı)o«-- Berlin sefirimizin refikası bayan lanacak olan' r kin Haseki lıasta _ reJımının ezıfmesıne kadar devanı e e 
Hususi mekteblerin mual- Lamia Gerede de muharririıniz.iµ. ce 1 rrıuhakkakt r. hanesinde r Ct]an imdndı sıhhi kur- Zaten son m alıedeler de bunu göl• 

fimlere vereceği vesik~ıJar suallerine şu cevabı veı·iniştır: Sllna da muMelif kazalardan be!'i terıyor. Her ı;eyln istatistik ve had sele' 

Hususi mcktebler idarelerinin ken - Seyahatimiz iyi geçti. Alman - · ı yüz kadar vatandaş iRt ak etmek- fer n tccrubevi t kikıne hemen tıerrıe' 
1 

Y,.da Türl)lere karşı ıyj muamele e- tcrı·.... her s•yasi muh tten ve intihabat devre· di mekteblerinde vazıfe görüp aynl· ...._ • rıı· 
diliyor. Mcınııunjy izhgı mucıb o- --ııo«-- sinde olmasın men muhtelif reis c 5~ mıf5 olan nmafüınlere hızmet mi·d - ~ ,,. 
ol c k hiç b'-1' muam l yoktur. Sefiı R ı· 1 . fıu rıamzedle 1 t raf ndnn hep .yrıı r 

el •ttni göstcrnıck Üzere V nrecek \ e- , esm"t f Sll er ı n so. n - yuks lr-rıekteri Amerıka t hl e e 
Berlinf1ı>_v.a2i.fesi basJnd dı . Şını i- O & \'!Jthı on ın yerı· m , f klerln yanıb n ~d1' ı:. kaların Ma .... rıf Mtidürl' k1erirrce I"' , ~ 

tetkik ve ta!:.dik edılmed - ce resmi ı !ik .buray4 gG.lmesı n evzubttln . de- lik t h ·ı Ü ti • ı •o:ı bu hale ruh yedir kı müt ıtd ,.. 

, tahsillerine devam edıyorlat. Sefare- kı mt-seıesi ha .. ·ç, tıb'.~: 
V(,'kaletince kararlastırıln:ııştır. Fiatlerde yenı"den taditat d .. 

mahiyeti h: iz olarnıyacag~ı Maarif il h'11dil'.". Almanya<;laki ta bel r·mız il a Si er a 1 y pılan rıfah ve rı> iz e ihracatının 5011 

tim'z tal belcrimiiin 't•az'yetıy1e ' 11 her turl'ı y:ırd m a 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kı d l"k yapıldı ra ~nı gd~erıyo~ H~ 
normal ol rak col,{ y,a n an a a - ha:ı.a e emeğe çalı ıyor. F' I< 

-l'R\ okuz bu uk ay cvvd, P lon-
lb:U ya harbi lı ·! ı,. İtal-
yaııın bu har ·n aetic sine göre Al
manyanın ;} anıbu~ od y 'r ~lıp .almı
yacağını tayin ,ed c ği haberi geldi. 
Polonyayı bir • yda i gul eden Al
A),anya .ı.nüttclikmin hareket etme -
eliğini gördü. 

Maamafih o sırada zaten artık 
ihtiyacı du kalma~tı ve kısın Al· 
manyanın hazırlanma ı mukarrer 
idi. Bu haz;rlık sırasıncla İtalyanın 
bitaraflığl da :Almanyaya fay<lah 
oklu. Fakat nisannın h ftasın<la 

Norv~ yapılan taaı ruz İtalyanın 
vazıyetini tayin edecckt) . .Bu taarruz 
muvaffak olunca artık 1taıyanın 
mudahalesine hiç bir ınclni tasavvur 
edilmiyordu. İtalya o günlerde de 
bir çok sesler, feryadlal' nümayişler
den sonra sustu .. Hollanda ve Belçi
ka. tecavüzünü pek tasvib edeıı İtal
ya artık harbe girmek üzeredit', de
niyordu. Bu harbin devamı müdde
tince,, ya,ni mayısın onundanberi, tam 
bir aydır, İtalya bugün, yarın haı~be 
giriyor. Günler, saatler tayin edildi 
Ji'akat İtalya henüz hareket ~tmi~ 
değildir. 

Bunun sebebi birden fazladır: Baş
da İtalyanın henüz bu harbin neti
cesine güvenememesi gelir. Bu har
bin bir kefesinde şübhcsiz ki İtalya
nın silatıı da bir ağırlıktı!". Fakat j 
neticeyi mutlaka değiştirecek bir a
ğırlık değil.. Fransızlar, hila İtalyan 
hududunda beklettikleri bir milyon
luk ordu ile İtalyanın iki üç misli 
kuvvetini tevkif edebilirler. (Cihan 
Harbinde, A v.usturya, Rusya ile haı·
bederken İtalyan ordulannı İzon -
zoya mıhlamışlardı.) ltaıyanın ha
va kuvvetleri fazlaymıs Adedce öy
le .. FaQ.t bunların hep eski tip tay-

D 
Bu şimendifer, b ~ tcmhasa, ınütte

rı. donaumasmuı t hdulı altındadır 
v t~alya şimdi Almany dan getirt
t d kömürü bile bu tchdid altında 
nasll temin edeceğini dtişünmiye 

mecburdur. 

İtalyayı, Almanya yanında yer al
maktan alıkoyan bir amil de Ameri
kanın tazyikiclir. Amerika aylar
danberi ltalyaya itidal tavsiye e
der~en son günlerde bu tavsiyeyi 
tehdide çevirmıştir ve anla.c:?ılıyor ki 
Mösyö Mussolini, Rooseveltin dilin
den bir gün Amerik~nın da kendi
sine silfilı çekeceğini öğrenmiştir. 

Bir başka amil: Papadır. Papa, 
İtalyan payıtahtında oturur. Bütün 
hıristiyanJann reisidir ve totaliter
leri açıktan açığa takbih etmiştir. 
İtalyanın harbe girmesini istemiyor, 
ve böyle bir ihtimal karşısında ~o
madan başka bir memlekete hicret 
etmek tehdKtin.i ileri sürüyor. Bu 
tchdid son derece kuvvetlidir. Be
şinci asırda Attila, Roma üzerine· 
yürürken onu tek başına geriye çe
viren Papa 1 inci Leon olmuştu • 

ltıılyaya kımıldamamasını tavsi
ye eden bir de aklı sellin var: Kan 
gövdeyi götürdükten sonra eline ge
çecek olanlar,' bu fedakarlığa değe
cekmi? Hele galib bir Almanya ile 
yanyana kalınca evdeki bulgurdan 
da olmıyacak mı? 

Vakıa, İtalya bugünkü mevkiini 
Almanyaya medyundur ve Alınanya
ya söz vermiştir. Fakat yardan mı 
geçmeli, serden Dli? İşte bugüne ka
dar İtalyayı tereddüde ve kararsız
lığa götüretı bunlardı. 

MÜTEFERRiK : 

Naftalin fiatlerinde ih-
yerlerQ.e11. ibaret olduğu da kimse- tikar mı yapılıyor 
nin oıeçhulı.i değildir. Btı harbin --o-·-
başından beri müttefiklerle Ameri· Son günlerde naftalin fiyatların ... 
yerelere nasıl mukavemet edecekleri da görülen gayri tabii yükselme· 
suale değer. alakadarlar tarafından alaka ile ta-
Denizlere gelince, bütün etrafı açık kib olunmaktadır. Şehrimizde nafta. 

olan İtalya. İngiliz ve Fransız filoları- lin fiyattan normal olarak 36 kurug 
na dayanacak kabiliyette bir donan. olduğu halde bu fiyat tedrici bir su· 
maya sahib değildir. En nazik nok- rette 60 .kuruşa !';lkarılmıştu-. ·:Ali.
ta, İtalyan· demiryollanrun. bütün.. k~~ .bu ·yükselmede bir ihtiki.P: 
İta.l)'a:n sa.hillerindeR·g~e.Jae.~ma.. vaziyeti ohlp ollDadtğım tedkike bq 
S141r. ... ~ lamı§Jardm;,- .. ·. 1 ( . "' • !' • 

. ' 

dar olmakt dır. H da b·r ·k ti - dımd b lunuy Fakat Mili bu yard•. 

tc tal beler sefirini · 1 iylc t ı b gıb· bir 1Y1ı1 1 ~ 
t: dırl ı. K n lı t m ni k t m ge ı:;aıızıyor f' 
t l ı i , el"iliy ·~ H al ı o .-, bu " r b s ycsi hiidıseıe ar': 

1 n taleb leomız t clr:.ıs \ ziyeti edilmi ir. I istede, mu ıt · ''İl j .._ t· emle ket n yanında 

b 1 1 leı deki ım.kter,lr rde leyli t leb elen arıb tcc lliler 9 steri>'°"' 
daha nıü.said mekte lcre na co un- e ı:ıı: bounı:<l elmlş iYi letlerın yanılıa" 
mu ;\.ur. ahnnc<lk Üçle. er şôyle gösterilnı k- şında, il.aşktı devletlerde, siliiha sarıfrıla' 

n· Ü konvaıısi~on~lle gelenler tedir. maka beraber azami yardımda buıunll 
Avrupada tahsilde bulunan lale- · A i.ıııa o1.ullarından 170; • Afy n yorlar. Bu kcyf ·yet her h:ıngt anı bir ta' 

qeler~m!zden 8 kişilik bir grub da Ji~esinden 110; 'Ealıl esir li. c·sind n havv i'ce aıliihla mu daha le netlces·rıe "~ 
185 B 1. · d 1~0 D · l 1 dar v ,raeıık d i lk bir vaziyet otar cli.inkij ko.nvans,iyonelle şehrimiz.e ; un;. ıse:om en ' , cmr. i ı~ 
sesinden J40: Diyarbakır lisesinden kendisini ~ôsterlyor. 

gelmiş~r. f3u kafileyi Belçikadan Net ee olarak denilebilir ki: Anıeri1<11 

Franşaya g~Gen talebelerimizden 170; Edirne lisesinden 160; İ<>tan hu l fıarlıe mlid:ıhnle yolunda bütün hızlle ' 

maden miihendisi Fahri Gömülü, okullarından 210; Galatasaray lise- tıfmış bulunmaktadır. 
Fethi, ltalyaçlakilerd~n doktor 1s~ sinden 260; Erenköy lisesinin ilk Dr. REŞAD SA~ 
hak ve iktısad doktoru Tevfik, Pa- kısmıııdan 185; Erzurum lisesinden POLiSTE : 
risdeki talebelerim.izçlen Reşad, Sa- l 75; Ga;ı:iantep lisesinden :t.50; iz
di, Hüseyin, _Zeki teşkil etmektedir-.· mir okullarından 110; Knstnmonu 
ler. lisesinden 150; Kayseri lisesindC'n 

--ıt0c-- 170; Konya lisesinden 160; Kütahya 
MAARİFTE : lisesinden HO; Sivas lisesinden 160; ı 

Maarif matbaası hakkın- Trabzon lisesinden 155; Yozgat li
sesinden 150; Kars lisesinden 160; ı 

da bir karar tsmetpa§a Ktz Enstitüsünden 21 fi; 
Önümüzdeki ders yılından ttıba- Üsküdar Kız San'at Enstitüsünden ı 

ren ders kitablarını vaktinde yeti~- 210; Bilecik orta okulundan HO; Ça
tirmek üzere Maarif Matbaasının nakkale orta okulundan 160; :Mani
günde üç saat fazla mesai yapması sa orta oR:ulundan 160; Bursa Kız 
kararlaştırılmıştır. Buna karar ve- Öğretmen okulundan 190; Bolu orta 
ren Koordinasyon heyeti, Maarif okulundan 150; Niğde orta okulun
Matbaasma pazar tatili yapmamak dan 110; Maraş orta okulundan 150; 
salihiyetini de vermiştir. Aydın orta okulundan 156; San'at 

18'--bul ~•u-ı....;_ 
WIM lllu-4Ulllu...-,,, ~ okullarından 156, Antalya okulların 
yapılacak zamlar dan 165 lira yıllık ücret alınacaktır. 

İstanbul muallimlerinin yeni hare- Ayni mektebde ok4yan iki kardc;.ıe 
min tatbikiyle maaşlarına yapılacak ve memur çocuklarına yüzde on len 
zamlar 60 bin liraya baliğ olmakta- zilat yapılacaktn» 
dır. Bu zamlardan 1820 muallim is- -->>ıL«--

tifade edecektir. BUyUkl•rin resioıleri çlkola-
nu sene ~ılacak ilkmekt.ep ta kal)ıdlarma konmıyacak 

kampları Çikolata ve şekerlemelerin sarıl -
Her sene ilk mekteb talebeleri için dığı kağıdların içerisine bundan böy-

açılan karoplann verdiği fayda na- le büyüklerimizin resimlerinin kon-
zan itibara alınarak bu kampların maması bütün çikolata ve şekerleme 
bu sene de fazlalaştırılarak açılması fabrikalarına bildirilmiştir. 
kararlaştırılmıştır. Bu sene açıla - --»o«--

cak kampların mıktarı 8 dir. Kamp- ~laliye<le tahsil işleri 

ların yerleri şunlardır: nasıl kontrol edikcek 
Florya, Bakırköy, Şenlikköy, Ye- A.nkaradan hildirildi~ine göre, 

şilkby, Kızıltoprak, Erenköy. Mal- Maliye Vek5.!eti, 1940 senesinde tah-
tepe, Pendik ve: Şiledir. Kamplara sil 15lerinın kontrol memurları taıcı.· 
40 öğretmenin nezareti altında ola- fudan ne suretle kontrol edileceğini 
40 öğrenmenin nezareti altında ola- tesbit etmiştir. 'fesbit edilen fleklc 
caktır. göre, tahsil kontrol memurları ya • 
ee·yoGlu yabancı askerlik pacakları kontrole aid birer me::oa! 

. ŞUbesf ft8fdolundu programı hazırlayıp bu a.y SOllU113. 

Sora ~mct ii, hir kadın yaralan~•~ 
Çe•nbeılita ta Ta\·ukp:ızarı :::ol~a ır> ifl 

Rıza \'e Alini•\ kiracı oldultlan ah ap e'l 11 
har.ıb bir od rında oturan Allnin }tıır 
Dillıeı· en elki gi.ııı ::;of:ıd;.ı iş gör[it•l;:en s<1 

rcı nıkını.iş, Dillıer :ılf kat:ı dilşmü<:, Y-:; 
laıınııı;tıı-. Evın içerisi fazla harııb " 
yette bulunduğıınd.ın, tahliyesi için raf"' 
alınmak tlzcre belediye fen heyetine rtı' 
ICıınat verilrnistir. 

• Vinçle :raralandı 
Şaınmıdırada b.ıglı bir Amerikan v::ıP;:.. 

runun ambarında çalışan tahmil \ e t.ll iıl 
liye amclesindcn Bekir, vinç teli11lJ' 

çarpmasile bc.şından ve burnundan yat 

lıınmış, tedavi altına alınmıştır. ~ 

( Radyo Programı J 
9/6 1940 PAZAR 

12.30 Progrmn ve memleket saat ııY~ 
12,35. Ajans ve meteoroloji habcrlcrı. 
12.50 Muzik. 
Çalanlar; Hal·lu Dernıarı, tzzettin öıct" 

Hasıın Gi.ir, Hamrli Tokay. ,, 
~-ııytmlar: Safıy~ Tokay, Az.iz şen 

ses. 
13.30/14.30 1"1uzi1c Küçük orı~csttl. 

(Şef. Ncdb A.,kın). afi 
18.00 Program \ e memleket saat aY • 
18.05 Mlizıl:: K. rışık muzik (Pi.). 1 
18.50 M(ızıJ.: R, dyo car. orkestrası (~ , 

İbı-ah ın özgur). Sopıano fü.'<iriyc TU 

nün ı •liraldfo ·ı 
lD.45 Mcmlcl el at ayarı, ajans 

n cteowloji lı:.lıcrleri. 

20.00 Müzik: F., .ıı heyeti. 
20.15 Kov...r ma {Tarihten sayfa},ır)· 
21.00 111uz'k, '!f!' 
ç, J,ınlar: ııakkı Derman, 1zzcddin ö 

tc. 1 ı , n Gı.: , Hamdi Tokay. ~ 
01.uyaııl:ı•: Ct:lıil T.okses, Meflıa af 

S.ı.ı.;•ı.ık, J.'uıısin karakuş, Safiye Tol' ı 
A:.lz Şeııst'o:. 

21.43 Mı.izik: Cazband (Pl.). 
.. J?°' 22.30 l\Temlel.et ı:ant ayarı, 'c .. Beşiktaşt.aki eski malmüdürlüğü kadar vekalete yollıyacaklardır. Bu 

binası askerlik şubesiat tahsis o- programlar, viliyet m_erkczlerile mül haberleı:i. 
22.45 Ajans sııor sj!ı;visi. 

lunmuttıur. 8eyogwlu yahane. 'asker-· lıakatta bütiin tahsil muamdelerinin · ·· · · · · ~ 23.00 Muzik: Cazband (PJ.). 
Jik şabesi bUrada ·faaıliy~ baŞJa - · · 1kontro1tfuii· t~in edecek şekilde 23.25/23.30 · Y<ırınkı · prÖgram 

mıştmı. · · · --,, ·· · ''· ·~~ .. ol~ktır: . · ·'" · p~'tıır.' ·: ,: 
ve 1'1"'• 



e bi z 
(Baş tarafı 1 inci sahıfede 

bölgesine kadar terakki etmiştir. 
Daha doğuda Peronne'un cenu -

bundan faı . hücum çıkmı~tır. Biri 
Oise üzerinde Noyon istikametinde, 
diğeri de Noyon ile Breteuil arasın -
daki Montdidıer istikametinde ... D~ 
manın elde ettiği kazanç zayıftır. 
Birkaç kilometreyi geçememektedir. 
Almanlar Bresle ile Noyon arrısnı • 
da 40 fırka ıleri siirmüşlerdir. 

Somme taarruzunun başlangıl~ın. j 
da Alm'1nlar muharebe hattında 

27 fırkadan mürekkeb ilk .saflarını 
koymuşlardı. Bu ilk Rafın ytptım · 
ması o kadH büyük olmu-ıtuc ki, 
dün .Alnı.a.ttl<~r 30 fırJnılık ikıncı saf 
tarım ...,ünnt:k mecburiyetinde kn.l
mışl:u dlr. 

Qi!-;c'in dog , .... u·•da, 10 Ainı ın fır

ka::;ı zırhlı fu kalnrh birlikte Aısıne 
nehrini geçerek nehrin cenııhuııdrı.ki 
Tardt."nois y:ıyLrnı i.izerind<' i~·:rlcmia
tir ... \.iman piyndesinin ilerleyı J 10 
- 15 1-tlom ·treyi ge<'memişlic. 

Bu $,1b,'.)h .!.\ im.tnlrıı· h•'ı Ull' • t<ı 

taarnızn vnı ,.,ıddetl•' lekr l?' b .ı t • 

nıı!'ilnrdır. Ilun lrın ba!'ık< j uk m is- ı 
nede 10 k·· m tr iik bir cehhe tizi'· 
rincic yen.ı bır hÜ('Hlll vukıı b·1hnus 
tur. Bu hucı.ıı.1 Chaleaupmcien ıte 

Cheıw - Popu!' ıx ::u·asmdadır. B ı 
yeni hlicumuıı ~oissoııs bölge;:;ind('· 
ki lı\kuml:ı u·tıb ·~ yukttır ve ~idılet· 
li top ·u bonıb.:udımnnlorı ile hrızır
lnnnm;tır. 

Bir nıi•rtct ıt nbı.!•i ıo fırk ı t llı<-!İd 
i.ıı. nu s, b,ıh _\.1-

••••• -G *&Ak• 

İNOlUZ HAVA Ntı~ZA~ETlNiN 
'.lfEBLlGt 

Londr4, 9 ( A.A.) - Hava ıtW't.a

tttimlen tıfıbliğ 00ilm1ştlr: 

Dün, cunıar~. ~titün t-.-ilo JIJl
glfü: bombardıman tayy~rcleri dliıt
manın mti.nakafo hatlanna, yol bir
l('ıt4me nol,tııla.ırma V6 muhıı.reoo <'.f>b
ı. .. ı.~riuin ~~ril.,rine olan Eu.i(•ıınıla.ruu 

devam 4"tttinnişlertlir .. 
K.-.za kıtaat it~hs.;"lV.•tl•'ri v-.' z~rhh 

muharebe \.r--.-.hall:ınmhuı unut~'*kQdJ 
koltu dı~ .a.r:uum~ \le f);mth~nhman 
t'dilrniştir. 'l'ana.releriınizd•-'n ikisi 
dö11mt"mi~tiır. Bu baır~'lkil.O; ~~":!! de 
dı•vmıı e.tmiı-;tir. 

Ami~ıh'iu ~im.Ü kapnlannıla vu 
Ahl~vill~ hı>f~tlF>İ0..1 •ki R~-~IJe\il ~.,.,.. 

ı.uıoo~'~ n•>k t.ah• rm:ı ~ı;ıır R>1Hn~Mınlı -
m:m ia:'van•ll"ritni'l hıi.:um •"imi~ler
ılir. . ! rJ._•nnt>'l..-nJ,. onıkatı:hk ~i1~,._ 

!Nıi • ;..,--i'.lı!l"umi~ miiltimm·ıt dt>1pol.ı.r1-

uı 1'-l·dm\H. ~H-i •. Di~t·r l~U n .. ,.U~><Lr 
ıl•nı.m fil ıfarmuz ~·:-«· Ard('nst~'h•r

ıih··1 do~u ,,jm.ı..lt> u:r toauı tıiı- t~·h~e He 
PJ·ns.va nfo.·ıı.ıni •'.,! "'., Q.~u~ır ~ıaıu..ı.ı· 

.... mda a .. kerı h~i tkri 
t"bui ... l~rdir. 

~·ıhi~ müd11.J.?..ıi. 'a)'vu.ır: ·frırmıfa ~--·· 
• ce (, md'tla 1M•trul tlt~ı~obırt u7.e-

rint· homlı-~ l\t' matır.:ı.iyo'Z.ltıırlle hımmn 

lar ~ aırımı:;I ı rdcr. GNn~ h.ı..o;.af:"',,ı,t 

\
1uk 11a ~efrrilmir-, w .nul..""~J;i,ı~ ya.n
~ ıctl.•r r:tllard1nl:..tu. U11.1 .,ııX"..- Vuırt>ka 
tmu hıı.tirnk edmt but.mı tayyd.ft"e2•-r 
fo.,( •rinl' ilosım~i .. lt~Nlir. i 1>~ ft,.mıh-.-.r 

dımau kıy)'llh'&i oionk m,..,.fv.• ılim, 

nw,t•r. 
ı :ı. her t.ınıft:ı hü

cum1.ır:ı kır .ı . ıyrmıkt;ıdır. 

• n'cıl ıı·mıı7 tarssf n tan ilO ~u~n::uı 

la. ~ ''iN'~ du '!uruinı tştur. itki t.ayytı
N·mi·• ],>l) ıptj r. 

.. ~ . ' " - c·.ıux h:;ı~e,.;iu

cl ~f'r~iız , c ı-ı •an 7.1' Mı kol ft'ra 1-

sız ı ·ı ı hiiı lll'ıları n~tice
n 1:ayi ll ı mn \nuHtıt-. 

::ılnız tıirkac gıub 

ve yiik,;~ < ı:ı , iy:ıtı ıı t.,ziıt1lt! yu

d.ı de\<•nı dm tt:dil'. 
Frrıns,1 l" İnc."iterenin mırn:u~i (>· 

r.ıllarıuin.kı i.ti ıki bilh%$a t ... ·ht -
di;,, cltırı:!n ~ l?.r-t ·lcr biitlin tııyya -
rekriııi t..ınklarnu. toplarını ve cJı.~ •ı· 
sil ıhlat uu ıı uharehı:-y~· sli.rm nin 
1ngiltcce '<.;in h.ı~ali bir liizum ol
duğu kııll<. ı•ini .,erderliyoıbr. 

Gazc-leh:r diyorlar ki. miitteiiklt•r 
biı· miiuJet hho. d3y:ındıkları tak -
clirdt! <l li.>ını,uıın 'ns•m vt~ malzeme 
ihtiyıılt .~im '•ki. gayretine muadil 
bu gayreti tdan e ed"'miy~ek, buna 
nıukuhil miittefikleıin ı;ilıih imalatı 

ve Amerilmmn yardmıı, muva.7.t>IH'Yİ 
teknır ttSis \·~müttefiklerin faikiye
tini temin edecektir. 

Ohsen·ı.!r g azetBS i ııde, Gu t'Vin, 
"Fr;rnsn muharebesi., başlığı altın
<l.t ~ıkan yr.zıı-ınch. Fran~ada hay:ıt 
ve hiirriyet ;dn olan hf>ı· muhr.rebe· 
nin ayni zarnanda lngiliz hayat v~ 
istiklali için de bir muharebe oldu -
~nu bilurim~ktedir. 

Düsseldrof homb;.udmıau edildi 
Dfü;.scldorf 9 (A.A.) - D. N. B. 

ajnnsı bildiriyor: 

6 7 h:.ı.zır:nı gee€Si <li.işmau tttyya
rderi Dfu;seJJoı f ii?erinde u~aıak 
hiç bir .!l,~keri btXh.•f ve tesi~tın bu-

ıurmuı.dığı k.aJabalık bir mahalleyi 
bontbM·dım rn etroi1;1leı-d:l'. Boreket 
\'ersin ki, aiıc,ık G ki(!i hafif surette 
y~ral~nınış~ır . .Me..-tkenlerin uğntl1ğı 
za .·ar ıuühirud it·. 

,-\im.an) a~'t\ k2t.1-şı ;\ a.pılm 
St". .... u ha rh 

T. )!tdra, 9 tA.A. l - İaşe na.zm 
dün radyoıla hir nutuk ver·el'ek Al
nuı.rıyuya. J,al'~I ı:ıes~iz, ,;adusıı yaptı

ğı haı bi arılatnıı~tıc. 

Nazır, Hitledu Aluıanya ekllfın
daki abluk.ayt biııat kendiainin ka
va.nıakta olduğunu kaydettikten t;OU 

n...~~lı:coki: 
Hit!eı'in n\U•;at'fo.k,wtleri ınuvak' -

'1thtH't:lıt• lıol~ı-.. ; ~j·~··rinı•·~ i{•v

M;\ 'azit't•.,j ı.;u ••11 8 Hani a.u'I!' tay
~· .-e-.i ıfüu db'!'mrıom ~ U H •inıtd 
tiııiıtd>l.•u -~il honıktr-hm.:a.111 >Vy<tr~ı-

~·u<~t·n ımin kk•·o hi<f" fidv,!> ~ a~ .. :utııf 
otnıi":' H' h Jfoiul l Hı unrıu ... kır-:tir. 
Jlıi:-.ına.ıı h·ımlıa.rdıe.aıuı W.J:ı ~re! ri· 
ne l'{\ftı.ka< •• Şt·a ıı_) ~"-':\~ l\ı<ı.:. :<·ı·ı.;dı

ıı•id 108 oomlra.ru:maat w.vynrd.~rini 
t~irli hir -.un'·Hıe hitn:ı~~ edtow -
mi .. fo1·dir. 

l\i(':s'->eSt>.<'hmi,lt 'j~·nfou d~ hıir ta

n·~ dii"!iirlilmı....,för. 

H:ı\L ·sız SAC.UI 'n;BLJ.Gi 
l'cııi~. 9 (.\,A.) - Fı-.ı~t"+i'I fo1)HJ,1: 
~hıharıt-"J~. ~iinl"n1t•11(,.~ri t ıamıı.a 

u~r:ı.ını-. ol.rn bühio aııe\:7.iJ,•r<l~ a'!i1ıi 
-:-id,fot!,• de' aın efan.:>-ki1uli.r. 

i\lnhar,•lk" uu~~d.atu dahı& 11.i~ u.U.e 
-:;ırl\a do~ru \.C A~·.:.u~u1f'1a kK4-'l:tr u
La.uı111-.111-. 

J>ibnı.tıı h·dr vi\f\t.i "Cha.f~,t•ı P~•r
d••ıı., m•:ı ,,4, ı.-.ıııda!ı ··ctı~ H·11<11ıu · 

INl ,, ·' • ı.a hu· imfühd dt"n c '~)
h\'llt' ) ~•«i bir ıuiiı4.lti'.:;- 't::u:rrnz ~ qı
nıı;.ttr. 

n~A~l!'.'IZ .u<~.\~ı ~ :ıı:ıu.ua 
!l lbzit'~ın uk}'<Ull Ti'lıii,!i: 

Jtıı s;_\hahl,i h~hliı:;ıi~ l•ihliriW;:i.i 
\•·t·hik, ılii .. nı.ııı, e\ n•U.:i 4ıiH·ımı; en
ue dt•\iHU d.uH•l..lt· t.,,m.l1o1•r ta.:u nrı 
t"t'jılu~.,iıai .\ ra ::;· ıJrn,.. 

0

1' k.tt!Ltr .~eoh

•~·tmi-,tir. l)ıı~at.ın l~r.p ... lt~ itzt•dıı.:lı•

i,i t.W.;\il,iııi :n:alt;ır-tk :tırhlı l1.1tal ~
rıııı For:.;t• · f •,, - t'<ıtn.: H' .\r~nil h(;l
get ... iudt•u ltınwu \ P fi."11n-:s lıiil~ı·l,·

rinc· ıtoğ-ı·u ... iırmii~1iir. J;irJ.~ k.· ... if 

miit r•·ı:e ... i noııeu ' · pitlt ılt• f ,tlrt.lw 
-Val'ih1;ıı ıua \,\nm~ \~ Sı>ü11• u..-.!ıri.ıi 

~··<_·mı·~(· lw.' lımhı ,\ Nt' \3tlı";'mı ... tır. 

DaJı:ı .-:>arkta Montdi liı·ı· ,~ Xo.wn 
tuıı ... ıuılıl •Hi~nuıııu faz.'t ild diiu
kti<t<leu dıüw Jı.üi 1 uhuu,,.tAı r. Fil
bn.kiku. alınan "'iı lı rin m ıh~d
dhl ifl\delt-rint> ;ifr • !m lı<itı.;<t'-

tlt- dfo~ınau ıhill (;~lıJdmı son· 
ra dddi ıuuvaffııki,v\'lt~izliğ~ \'e 
('Oh hti,Yük :.a,vhü.a 11~1"1\IUl"'.'t"ll'. Hu
:,.>iin iiğledt•n t'\ \el Oi~ ile .-\i>11ı~ tl~
ıJJotl:ı Xo,\·ıwıhı.n !oivl,.....,ou~·:ı. kadar da 
hc),\·I~· olmu~ur. Uuı·:tclı. tla ılü~nuw 
ortl11hrmd:ı11 hiri 'l\'l :•ir '-\n·.-tt.t'I ,..;tr· 

sıbuı-.i.ır. l>ii .. nı:ı.n hara~Jak.i t.aan11•
ztuta !ı;.ı)bNl•D" }.~1-.mıud.a Aa'ıi.!w'iu 'l-.e
ıuıhıma .Hııi ttdtiı ~ntıdıu·m mi~.r.n· 

katlir ve h~.t'L~bsıv. ~ayia. hesıtba. 

gelnıiyooek k.vfoı· büyüktilr. Şnndi~ 

deu ehemuıiy:etlı aucette. aıtr ~tıı

miş oliW. ihtwe.Hu.ı: ıw ~ııc v~nue 

• 

r 
P*A ;a;•ı+ Wt•fi 

heroti a.Uımla Yf':Di f,ırludar sürdti.k· 
t.eı11 ancak öğJf'ldf>n -,onra tf'kr:.u- h~

wm~tır. t 

{.brunıta.~ue'dıe du~maımı Cl1at~ 

Purcf.,n Vt'I AragOOM ft.l"'.l?önt1laki bü
t\in ePbh~ ti~.,.-indt' sa.fakla ht•ra
l~r ~irist~~i höyük tau.nıızıı kat':i 
-.uıroU.e W.ırduraluk. :Ilu~man .ı\İ'lne 

n •hriııi ancak füj at0g.hula ~~.t>bil -
mi~ \'e bur:ı.la.r.ıht. ~11 ı.ıkahil t a:ı.rrıu . ._l 

~~ilıni"jtir. 

Oiı5mau \ı"utuh·~·;u -.imalinde 
h •tftarmıwu ar!m .... ıo.t ~~tr.ı~iıh:iılt>r 

iuıJinui'!'t.ir. Ro panı.,•it• ull.'r hal~u 
muhusaıl".ı eili!nıij'=-'lfr. 

Kıt:ala.nmız Y•)r~ımlnkla nua "e 
ı.., ... ıeo ıdnu oiıu;dr:;ım,1 r.ı.,::.mt•n ':lid-

Llctlt> ı.rt> ılmtınuua~•c:ı etin iı'!'ıııt>.ğe 
J .. vıım ~ny1)r~ır .. 

ı\~t'• Vt> hdmbarrıJmı.uı kl,\,-;:.u-.•le
rilm1. gıarel.~U~rin~ <l~·~--a.m eı.tit_•rl'k, 

ılu ... m~~• a,\ ,•ıfo.rm~~• ·~· da.fi ~•ı•L,rmm 
ı:.idtlt'f li mmı kat. .. ı._•l•·riih_' r;ı Z, mt"u :urh 

Rı k ..t'k1mUniu iılf:ri har ·kt'tleriu,, 
l•tt.r~ ~'·')mıı':'laırl.ı. )~lNa'l"n e\\d 
j'i!JHlan i .. ti!.~ft:u· hlrı:oli l\olla.nn 
al:ır ""''ı~ ia.1.t mar•ft. k:ıldtk1arıuı ve 
muhim milct.ınL. q ub~m-e t••rli..t -
tik91·: .hti ı:.;, .. t.-·rmi':'fo·. 

AıLl\I fL.~ R4'.:.'!ı. t1 1'ERU(H 
D'uhrt•rio ~muırın ı.nrar,;ahı, ~ (A. 

'·> - ~ Jfar.ira,n U.rilıli h•hli~: 
. mt.JH'I' H' Oi~· hn\~t ~intl·l' oı•re· 

ynu ~dt·ıı 4 !!Unluk mub.11J'1•bt:•dt>n 
to.onra At nao tay:rnır • \ıt" t.ank lırl,a

ları hu~u l•U\'H'dİt.>riyle ,,ı}.ı hir lt~riw 
!ii J~ı.-sai ~, tliudıı_~ mü!ıiuı tlu';'uuuı 

ku-. ,.,t~•'ı-inj ortadan kaJdınm.. ,-e 
k4. n~a .wni ;--ep ıt'Y'" .,ı>lt.n di~~r 

h ~:r.ı dıhıu.rn kd.afarı111 ;fo ~t>ri sfö·
mu~L ır. 

Du~manın !m~m ~ııkurmmu h1..•r 
o•• h,ıftu ... 11u1 illurı_.m obıııı duı·dıır

nrn.k h' .. ı•bhu,.u kim ~~'ifuı,...f.ır. A')ll· 
ğı S\'-iue i._..,tikıun~tiı1<it'I dibmanm 
g.-n ml.Matw• lı:ı.tfare ddim11i:Air. 

O!i:-.nl.\-\UOI ~eni.;- iia~' füti.\·a.thuı wı 

t_.,,,..i~l.hln z.a5ttt:~dilmi~t.ir. 

Htıva ~rnneılt•ri ırdunuıı ~omme 

h:.ır~kdine 

mfrıu.lrnN't ehue~t:tt-'Jfr. T1lJh:u ''~ lıa
\ a ıJafi b~\tiLI") .ı U't'\'zileri 't> her 
Dl"\ i koUar h~lm ltaN1ıın;ı,n Nlfün h -
Ur. füC., a• v~ t.,rnk ,,ha<.?~iitl~rl ıla

~•t!hm.,ur. 
l)ah!t. "!4lrkt.a fu·!-.ıfamıuz dfü~

ma ıu faJ,ih etm~kt~Ur. ~Ju haı~bt'ler 
t" .. ct•vnmla Ai .. ne udıri Soi:>:..on'ın 

~ı·kıud~n \~ ga.dımdruı gN:ilmi.~tir. 

i i11 ~ahah l'r:ıu-.a.d:ıki Alnuuı 

C'eMte~iuin yeni :ktsmılannda da t:ı.ar
ru /. haşl~mı);ihr. 'I':ı~·.\·arel.er Cher -
hour~ linıamm ~~"ru.r homhardıma.n 

f'tııü. \ercllr. 
Pari,,.in -.im.tliuJt· '~ H~ cfo~u ı-e· 

nuhtılllb hirk~ ta . .-.' a.re mt"ydanı ile 
P.tri·.in hata s.inıafü.th• ~•seler \'6 

demir,\ oll.ltı h<>tUh. l"~l ım:rn t'ftilmi':' -
tir. •ıi ... IU.hl -IWO:tıO :;~ ta.),,ı.&.r~ ve 
hir U<·ıı h:•C.h 'wl m ı .. ,ybdmi~tir. 9 
.\ 1111 ..... 1 l.ı,\ ~ ~ır,• ... i ,:.eri cf"ııntt"UU~tir. 

Curi'!><'ll:rn , •. :-kh~ınılıor-.t ~\ft -

h u-b ~\·rnik\'İ t4t thtiıil -olduıJ.u lı:ıld~ 

Alman tlcııiı kın H·iler:, ~an ik ci
\<trmıl.t tlih ii-:"n Alıııan l\ıtaluı·ının 

ıi.lzİ.~l'llt•1·iı1i fahrif i<,·iı. :ınıiral i\l:ırs

<"lıaU'iıt l•1111urndıı::-.ı ahımla haı·d.:at 

ta hulumnıı ... 1.U".!ır. ır~ ı Jıaıelcit , .... na
:ıııda Hıl.ıı iıııl.:n mulı:ı~lk'lf'rdt' bjr 
mulı. rol"h<· ~nılııı ~ lıa1.iı·l\ltda in· 
~iH<'J'(•ı:iıı ~·! .. )00 tonluk (ilof'iouı;; 

1.1,; ;\ :u~ ?;t•misiv!ı• hir •lti~m:uı df"'oıt
ı·ıı) ı·riııi h.üıı :ııı"!'tır. Ui ;t'r hir mu
han·ı~-. ~ruhıı ·~ ı .tuıo tonluk Orama. 
na4diy\• ,-aıı•ıı unu, İn~ilt.•uniıı !tlOO 
to:ı!ulı. OilioııL"('I }l4'tnıl :;~nıi .. iııi \t' 

mod(•ru hir dl'ıtİ'ı.a.ltı mııhrihiııi ba
tıı·ııııı,1.ır. 1:11 "ruh birk:ıç ,\Hı. tsir 
alnıı":'t-ır. lm:ın d••oi1. !,u., vt>Ueri ha.-
1'('1>.atmo.ı tlt•\ ı.m .-tııı~llkrlir. 

v Si .. . 
Umumikanaat Al 
larını oynadıkları 

anların son koz
merkez ·ndedir 

Akdeniz L 
d k:i aç 

kant 
müşt rı 

~ okttz aydan beri dcYaru ed a 
Ü::::V lıarb sırasında, İtalyan poh 
tikasıntn tnkıb ettiği ivicaclı, tüı ıl 

şekıller gösteren hatlarını tetkll< 
etmek, cok meraklı ve enteresan bit' 
meşgaledır. Bu müddet 1 .. arfmda lt:ıl 
ya b-elki yüı:, belki iki yüz defa hat"
be o kndar yaklaştı ki, İtalyanın Al· 
manyanın J. r.nıbaşında harbe iştira&; 
~deceği ... a.ü, hatta dakikanın g"l
miş olduğn o kadar çok söylendi kl 
bu hu3usd yapılan yeni kehanetlet 
ileri sürülen yeni mütaJealar. ~rt1k 
cazibe.sini ve heyecanını kaybetmtş 

bulunuyor. 

Parl3 
saları: 

lA _-\,) - ~fatbuat htib-

Muh:ırd>enm dı,rdwıcü günü, hiç 
~iddeti az • lma:.rcsızuı ve bilakıs çoğa -
lar·.ı.k hitama ermrntiı'. Bitlerin el
de ettiği o.razi ko.ıançları in.-Rn ve 
malızcm~~e venni~ olduğu mu:ızzam 

zaiyatla ubili telıf değildir. Petit 
Parisien gıızet.:-$İn ie Charler~ Ma.u
rice: A hnruılıır son kozlaunı oyna -
maktadır, diyor ki ııe fazla nikbjn
lik v~ ne ne bedbinliğe kaçmah, va
ziyett blivlik bir soğukkanlılıkla ol
dnğu gibı naz:ln itibara almalı. 

Matın g>ızete~inde Jean Ta'bry: 
muhareb~mn ~iddetı belki de .\iman 
lal'l, b.ı~k harekih icin ayınms ol
duğu fır C«l ırı cel~tıneğt"' meebur 
bırakmıetır. diyor. Bız dt3 mııh re
beye bliti.ın kuv\ etimizi atalım. zi
ra, Almanyaııın bu ınuJzzam harb 
ves.ııtını p ııç~lamnzs:lk. bıı \'esait 
dünyayı ı•at<>ahyac. ktn. diyerek bi.i
tiın k.ıır• etl rm atılmasını tflleb edi
yor. 

L~ Jo~nıal gazel sin le g~ııernl 

Duval, Ahnaııy.ı, bizzat srırfetmiş 

olduğu ~avr~tın fızlalığından d·ıla
yı t.1m .meıı yıpr ınıncayı:ı knchı· da
ynıımakt ı o 3n Fran,...ız kıtalal'ııun, 

ce::-ıatet H" nuu ne mukavemetine 
::.Ulu ~nılat ını :-ıncdiyıH·. 

Ech > le Parı:. gazet~iııinde 

F·•ı1ı ın<.l L ıı ent. bıvım yaptığımız 
gibi •vlatl.ı ı ımız d.ı topr.ı~n mıhl.rn

sıııhr demektedir. 
Zi.mh 1' J ıurnal ~·ızetesinin mu

h .bıti Georg~ ... Blumun }azdığını da 
knyde telim: Alnı rn eı·kanı h:ırbiye
sı. yenı Sup1 Stratejinin fat'kmu v:ır
dı ve ~eneı 11 'Ney~ mim. ani bir ta-

M1 uzu g ·'<me :e uuktedır taz~ bir 
ıhliycıt ordu~u olup olm;ıdığıın nra:;ı
:tınna!ctııdır . 

Bu erkılnı h((rbıyc, Frnnsız ahali
sinin ınnuevi v:ızi.H•tini anlamak ar
zusundttd.tr. Bu ı.0ktada, ç.ıbuk bir 
fikir edinebıleeeğ-ı gibi. sukutu ha
yale uğrayacağı da tabiidir. Fr.:ıneız 
milleti dişledni sıkmış bekliyor. Şu
mı da ilave edelim ki. türli.i türlü 
f araziyt-lere meydmı vermekte olan 
ve elan devam etmekte bulunan 1-
t ... lyanın kararsızlığı da, hiçbir su
retle bu knvvei ın~meviyeyi haleld:Jr 

etmemektedir. ı 
Fıguro gautesi, Ltalyaıun Hitler 

planm<t l rolünü o~·na.makta oldu · 
ğunu. ve harbe g·irmesinin de bir 
taktiğin inıdsafına bnğlı olduğunu 

yazıyor. ı 
"Oetı vrt•.. gazdesinde Ba~ ~ rı Ta -

boui de. Ahnaulıınn A YUstuı yadu 
ya pmakt-iı 0Jdtı cları kıtaat tahsida
tının Jtnlya i.izel'ine bir tazyik tPşkıl 
<"ttiğıni, ve ltalya k:ırarım n'rıne·ii
ği takılırdc. Alıoa ıymun Yug0-.Jıı\'

prla l<cndı hc.:-;abrn•ı harekete gece
bile~eğini yazmnlrlrıdır. 

Diğer trın fı..rn drı Ronwn nrnanı
m:ısı m;:;vcultur. Joun1 ! .., z:t si. 
Ru:;yanın bıt y~.rdım ·: rıpac ,ığını 
miim kiin ~örmü~ ül s·ı chı OnlrL' ~a-
7.C'İt'i'.tnde, B. Bdx, l'-rt'ml'ııin bıze 

karsı tııhnvl'iilliııii kay lctınek~edır. 

Yazivelin lıula~ası ol trnk, Epoq 
gızete:;iniıı P:,1Yıla guzl'ıe,i 1 l •n n ık 
len yazdığmı :ıhbili .. i;.:: ~ov.vct hiı· , 
kitm<!l erk:mt. ııittt,.fiUt'rın muzır. 
fedy ·tiıı~ !: ıfi !'luıcttc in ınm.ıl.h -
dırl.tl'. 

Artık 1tıılyımın harbe g~ri!)i .::;iııir-

for ii.7.erin.ıe hic bir tesir bıraknııy · 
cakm· H3!buki Almanya, onun hıı 
ha.rb~l \'anth ı:mda yel' a!ma,..ındaıı 
daha ziya e manevi sahada me:ı.f · 
at lx!kltyordu. Demek oluyor ki b~ 
menfaat m~im için mcfkuttıır. 

Bu nıud let z rfıntla, dikkat ed n 
leı Pkila g·i)nnüslerdir ki tngilteru 
-ı·e Fı ıns::ı aJu b,t:-;tıhc:ı İtalya•ım. 
se:;;i kıs:lmts, \lmanya ağır basar gt· 
bi gv1 'imfökl"c yiikselnıi.,tir. B 1-
gliıı clf·nı-;;. •"in kontrolüni.i, ağır, t L 

b::ırıuni'I rdilme:1. bır izı~'ti lCf:> m ·• 
lt~ ... i u~ 111 halyiln zimamdar l 11 a 

Ctt~on \1 ııııoıctıı ıı. <'anl.ır l 

tlı'='lrı·mı:- ık ıı ,ık Fru.n.,nd 1 ilerleme
i!..: ı ·ılı ıv(ırl,u-. Bozı mm· ırfakıyı 

1.ai>~r1•'tı !!'elnor. ltalyamn sesi • ·~ 

n )f'•1 d.-ı h'.ll ~"ık:-eimıstir. Tunu 
f\hlt:ı K n, k ı, Cıbuti, (\·beliitt:ırı 

~ıi f.'y ... t tl ·b lıstesi Y"'llİıll'n orta) 

Tehli e arşısında l ~or~eçlileri~ 
(B._ışııwlwicdcıı cfr t'trnı) ~lerı harekatı 

bir • elakt!t k:-ıkil edceeği bi.it iin cteh
S•"Jylt g-öze ~~ııptı. İste bundan dol<~
~ıdır ki Ameril-rn arUk acıktan ac1-
ğ·ı miı.tt fıkl ·1 ~ sil:ilı Ye C'l'phnue 
yollam k me~kr;ini ihtıynr ctınislir. 
Mtitt.efıklcıin ask ·re ihtiyaç his~d- 1 

tıkleri sabit olurı; Amerikrl-n ordu- l 
lnrı da Okyımu:'lu a:-.·:ı.caklar ve ta
rihte medeniyet hal:lskarı olarak 
yiik:=;ek bir mevki alacaklardır. Bu, 
o.hııik ve medeniyetin vahset \'~ zul
mete kar::-ıı biı ''Cl'oisade,. ı olrıcak

tn. Ayni zamanda hüyiik. küçük 
her milletin hu,;ıu::.i menfaatine en 
1ıygun bir h 1 ttl 1ııı.reket teşkil ede
decektıı·. 

Rusyayı intiba ha se\·ke<len iımil 
de telılik~nin ciclıliyeti \·e büyüklü
ğüdür. Filhakika, Sovyeller Birliği

nin t'ıKib ettiği imana göre. kııpita

li:>t dünyasının altüst olması. lng·il
tere v~ Fmn~• uuı; ıkılmas1 pek arzu 
edilir. Fak~t bunlaı·ı zalim \'e cebbar 
bir Almanya yıkn ı· da bütün dünya
ya hakim oluış;ı o zaman yer yü
zün<lı! komünist ve Bolşe\'ik Rusya 
ic in deh ;•vl hakkı ve imkanı knlmı
yacakhr. N<'"ticı:: mesklık ve ımıha_rib 

kuv\•etler mlıteva;tin gönriin~lüği.i 
miirldet~e ~ :n:yeller Birliği icin t.:ll 

iyi politika .!\.!nhıny:ıya az cok roü-
7.aherel edı·ı ek. yıılıuJ müzalıert>l e
det· görün.>t'l:k h~ııı maddi bazı 

merıfa3tleı temin etcııık. hl'.'lll iki ta
rafı da ~ ıpr ı l ı"J k ve mel!al:;iz di.t
şüı erek :,lln"tte h trbi uz'itmaktı. 

Filhal<i!c·ı. ılk ıclmıd(ı Sovyeller Bir
ligi bu polit kanın ,.;emeı deı iııi top
lach. Lchıst ın:lan mühim bıl' lıi:;se 

al<lığı gibi B~ltık ckdetlel'ini de ele 
geı~irdi Fiııliindiy ıd~ kı1n etli ve 
askerlik b ıktmın lan !,'.Ok nıi.ihim 

mc\'ki!eri hlilmıi.i altm. :ıldı. 

Slokholm. 9 ( A. A.) - Nanik 
cephesin!le n1 littc1iklerl · • 'oı ,.e ·li
ler. lıavaltıı ın fena olma.:-ına ra~nıeu 
İsvt><: lı ud umma dc>ğTLı. ileri har c • 
kellerini! <l,·,·<1m etnıektedırler. İlk 

mlifıezeler Hundnlen civarına va,.,11 
olımıslııır isıı- de Almanlar şi l et\e 
mukavemet etnıektcdırl0r. 

Alman kıt:ıatı ile ı::im3ldt:n gelen 
alltncı Norveç fıı ka~ı nr~sınUCl :'iid
fü~tli raı-pışınal:ı.r y.qJlimaktaclıl'. 

Tayyarelerin hafif faaliyeti gül'iil
nnistiir. 

İsviçre üstünde 
Alman tayyareleri 

Bern, 9 (A. ı\.) - Oıılu erkanı 

lrnrbiyc.o.ıi lt•bliğ c• liyor: 
Cumarlesi sab:ıhı tarnssud tay - ' 

ya relcrimi;ı-All'n biri Poı ı-cııtnıv iize
l'iııde :ıltı Alnı ın layyarcRinm aı\i 

taarrııztın.ı 11~r:ıını:j \'t' diismü~tiir. 

lcind •ki iki kisi telef olmustur. Biı 
müddet sonıa hir Alınan lıav:ı filo
su, Wardaııt '1•1 aı·kında kain Saig . 
neloz iizcl'in..le ucnıuştur. 

Ch!Jsseral iizt'l inde \'ukım gelen 
hır hcı va mulıaı l'besiııde hır bviçre-
li pilot y:ı ı :.k nmı><tır. ı 

lkinci bir Alman layyarc:-ıi. Por -
l't'll tıy ya kııı ındn 1 s'·ic1 l' a ra~ı:..;ı 
iize!'indl'n w•urınuştur ve Junıda ye
m ınııı··~e nıPcbur olınuştııı. lçindeki 
ikı ki~i te,·kif cdilmişliı·. Öğleden 
ı:;onı·:ı hwicrL ;izl•ı inden uc;muş 
olan <lil_h•r biı Alnıan tayyaresi, ke- j 
~it tnyyal'<'lcrimiz tarafınd:ln takib 
C'diimiş, 1\;ıgen<lc yere inmiş ve ati'~~ 
almı~tır. 

elnı·,,, ıı \'t! l'tnıuiz ki. nılittt-fikl t 

Alm mv ı ıu ku ·ıı:aııda biraz dalı 

geı·ıl • 't·ı \ m ın) aı1ın zahid tı. 

ı~ tı bı z dah.ı ınkis:ı.f et.--. 
hu ti t· ~"' bil' ok yeni iı;ımkı· di.th 
katıl ıc ık. 

B. k lı ı bu m ~·1-.ıııın souu 
olac:cı.k ~ \kd nı lokantn'-'.nda yu " 
c:ık yağlı pat a ır lyan b•t aQ nıi1>-1 

teı i. Amcı ikrı 1ı aıııcasının h:ıyıı ha.h 
tav:::..yl!smi dınliyeı ek l..ıu se' dad.:ıo 
,·,ız ~..:cc · ·k mi'? Yoksa garsoniJtut 
ıne ~tıli)\:tinden i tifade edcre'i: ~e.tt 
l IJ yutulma ı hic' de kol:Ly olmı) a t 

btı paı1.;Jl .cı s.;ılüıracak mı? Unut· 
m.ın ık l ızımdır ki. bunları yuL.ı)llU 
derken, postu eld••n çıkırmnk 

\'ar. 
ıUURAD SER1'0GLU 

Emir .\hdull:ılun lıir mesajı 
Anıı l .. n (~.ı nJ nsı) - Euuı· Ab u1-

lah i\l1J1 unı p,ıtı ğıne lıir mc;;.ıj ghnd<•r -
rek J\l,jruııı ı ıl .ı h 1'kındakı sempati · ll 

1 ·ıdır. 

General Weygand'ın . . . 
emrı yevmısı 

--·O--
(Ba~ t.ıır.ııfı 1 incı sahifc;ie) 

ra aşağıdaki emd yevmiyi gön -
derıniı:;tir. 

''Alman t.a:lı-ruzu ,,im<li denb·.den 
~fonınedy'ye kadar bütün ("eph 
üzerinde b,t:3laruıştır. Bu taarruz 
yaı·ın İsvic;;:reye kadar yapıla<·:.. k
tır. Emir, yine herkesin kmnan
danlığın kendisini koyıluğu yer"lt> 
gerilemeği dü:şünmeksizin, dimdık 

bı.ı.karak döğüşmesidir. 

yarın kcndi~i H.ırı l ar::ı konamıya - Ba~ kumo.ndan mtlharebcy~ i 
ı'Hk bir f<>lfiket ola<'nğını t.ıkdir ede- tirak edeıı ordulanrr ve havn ordu-
rek h<>nli:t galebe im kam varken bu sunun f ıstlas~z bir suretle parl.Lk 
bl'n} ı kendi iize.rine davet etmeyi mitialmi verdikleri kahramanhk 
tc:rcilı etnıi.;.-.c, ~ovyetler de bugi.in gayrcLlerine tamamen \'akıftır. 
lng ilteı e \'e Fı .:ııısayı oı tadan kııl- Ba.,_<JLııuıan ian bundan dolayı mez-
tlınıl!:.ı k bir Alman tuarruzunun y:ı- klır oı dul lt'tl te~ckkür eder. ~ran-
rın Ru,.;y,ıyı da p:ırcalayacak bir ka- sa kenrlilerincJen <la.ha fa;dasını is-
sıl'ga şel;lini alac:ığ'ını pek tabii ola- tiyur. 

Gumart~~yi pu.w ı·a b:lğh.\ :uı ~·t»OO J 

ılıi~ıııı\11 lun ı .km Y~·tl~d de :-\lınan-

F:ıkat Alnı,ınyanın L~til;i ate:.i 
5idd"'l p~yd ı eiınc '. AJıııanyaya y:lr
tlımın :ıte .• ıc t•yııanwktan başka bır 

rnana if.ıtie etıniyet·e~i Mo:ıkovcı<la 

pek lwl:.ıylılda takdiı· edildi. Çünkü 
1'\:ı,;;yoııal ::3o~y.ılizrnin asıl ~iizli Ruı; 

topr:.ıklarındcı. olduğu Bul:;c\'iklerce 
meclrnl bir h ıkik:lt değılclır. 

Eğer lngıltere, Almaııy·rnın knl
lannı b.ığl,101. mı:$ ve k.ırf5ı~ıııu hir 
engel ~ıfatiyle Jıkitmemi!=J obıa id1 
bugün :;::im:ıl d~ni:ıi ve Al ıwch·· sa
hiUt>rini k ma boyayan Alman tay
yareleri, t:ıukhrı ve zıI'iılı ktl-llM1 
şimdi .MosküV:\ ~;ohı füııeı mde bulu- 1 

n~t'ilı. Ntıliltl lngfü-t!t~ bu~ün 1 

Ruay:ı.}'l ez~ıt "'le hnJ.J.t i..:.ttlasmın 1 

ı-<1k dii~i.iııroıı:•;: llizıınrnnu duymuş- Suh ıy!.ı . a . ..;kğmenler. erler. 
t11r. Yuı· hın selam •ti si7.deu yalnız 

;ı. ıtıun halıM İİJA'riıh\ h~far ,\ap· 
uı.,. i..ı.· ti~ hu baskınlar ıa.bk~ri hasa-

• • 
~aH ....-hdı t,Jnurnu~tır. 

koyıı1ıı~ı iı kinsv.Jıı. :Müttefikler 
ouıın ıhdy,ı..:.t. ahu maddelet'i satuı 

lllruu :ı•ıretiyl.a kendisi:t~ tek~ -
(8ıo riJ. , .n :i 1 l llf 2d<s. 

.\.lııı ıtıj'nnın mın·.:ffnkıyt·tlni, Al- C6 ıt>t•tinizi d ğil, fakat muktedir 
ıııaııy.ıyı m.ı h .ı·tlcc•ek km·\ PtlPrin o dtı~ ıııuım billlığim blitün a;ı:iıu 

teşekkLil el •l'cl"1'i n.· bide.şmele.·i vt' Hl .u ı ve bütiin fikir ve ruhu-
için en biiyii~· iinıil himıetini g·ödi - mı L ... tivo.·. Dfü.nıan muazzam za-
yor. Beşt•ı·i.''<:1 d.? bu sayede nıhat ycıt:ı ıgranı ıct.aıjır. Pek yakında 
neft>~'i ali:IC'a~ ve Almany:ı nıağli1b ga.yı·•·ti tülteııccektir. Son devte-
olacaktu·. d~yi' İ/i "Jy,ı unız .. 

lliL....e~u <!-ıt.hict YAq; il\" f "-. ... ·-----.... --·-----



• 

marşı değişir mı? lnkilM> .... •ıAlta 
Akif- Fikret,Gançlik-Tancdar 

i1WiGan .... Nltkli ipekKclea. -
-- giiıltl flirolelbiıe gi)°DliltL Qinç 
............ !i.;t&lt.mda.-nki a.uin 
-~Hte~;&aılri«i~ 

an taMift8~olwojl&~mç 
,. •O. lf21W Mıiar,jJı ~-

--.. ··~ ·n~olt...,smln. 

Kulaklarına hiç biİ-~ gel • 

11erbunı l'lfelmaed Akif 

'-'alışan Mehmedcikle, Mebmed A
kitten yükselen tok sesi dialeyiniz. 
Bu kurtııu:ıcı aes dalgalen adamı hür 
riyet ve iatikl&lin ebedı g.ül§eniııe 

götürüyor. Akif bu şiirinde vatan 
aşkını §inin türlü htlzmelerjyle iş
leyerek h r Türkün dimeğıııa per
çinlemiştir .. , (T. N. Uygur. Türk 
~ytar Bırliği D fgisi: 1 J. 937) 

§ "Çanakkale ve İstiklal saVlt.Şlllda 
kan ve eş i nde Mt!hınedciğe ve 
bütün mın~e onun şiırJeri en bijyük 
manevi eebhe, 'l'ürktin ~t dolu 
tart me yık1\rn.Qz hır abide oldu.,, 
(M b Kutatko 'Yeşil y: Kinıınu 

saıt.i 937) . 

§ "İs ·ını m :rşı Törk milletinin 
m ·şeri ruhumian doğan bir pa~a

dır. Akif mille bu IDvi duygusunu 
semı· ve yazmıştır.,, (Kadri öz
yalçın. f on - "l'aşan: 1 '2/937). 

§ "Akıf ten kal n beş bir sada de-
ğıl, on 'z mılyon Türkün a~gı 
ve h yec bir ağızdan ıiöylediğı 

İsfk al m dır. Bu -mar.şı yazan 
bü:y ille ır, fst•ldlJ Clmhurjyet 
tarih ni d:ıima erefli sinesinde taşı

yacaktır.,, (H zıın Nami. Mehm.ed 
~ hayat w wılet:ı: Sayfa 
60 ) . 

§ "Mütarekenin kara aünleriııde, 

d ğ ak tiklil gımeşini Akif teren
niım etti.,, (Fahreddin Kerim. 

8 8 938). 

i 'lAkif m•Wi•.U.Siıi=·nından 
tioğan fuüet ve atanpwtM9k ima
nını Yerdi. Türk~ Mdfm ilaıka 
hiç mr aerin.i anlamua ve bilıme
Ee.. farzımuhal bir f erd iradesinde 
bir tereddi, hilrriyetinde bir zincir, 
vatanınatb ~cı •ya.jı +Pıdil
ğü.zamaıı bu marş, İ.iıtiklfil sa'Sqlnın 
"kayugı .olan ıtu yqanwam !ile de
mek old~u, mtiklil ve hiirriye -
tin mi.nasını tekrar tekrar anlata
cak ve Şı:\nlı tvihimize yeniden eşsiz 
r.ifertcr kazandıracak kuvvettedir.,. 
(Ünk-emte gen~ği namına, \iliiwr-

-site k ans 88.lomında tibbjye ta-
lftesia M. Onbqıôğlu tanfm-

-ôa:n t'Öylellen bu nutuk öc;, dört bin 
-<genç-tantfmdau ,ıiddetıe ~ 
<'ttlr.,, 

1 "1stilaaı;marşı Türk ÇOCMkhm
nın ninn!sidir.~ he!'~ 

her ak am gUneş Ullilda.rui ..ariııaaı
na çekilirken kahıaman 'Difk aa
kerlen ve1fftrk ~ukları lstikW 
"'D'larsını okuyarak onu hatırlayac:ak
>tır. Akif, sen hiirriyet ve istiklilimb 
le mu 'tlbed yaşayacaksm , (Haaaıı 

:meın · idi. "Bwıuaela beraber gayri 
ilrtiyari Olarak başaru çevirdi . 

• -1Ui! 
Filha a stionun ucunda Mrisi 

va. "'Ciı. İki pencere arasında ıümı:le 
lraqı ui ~ gölge a..yen1u. 
~ DNlıdı -.tsr ile -

• - ...,...,a ıt}Qlıl&IHIJ. 
..-.m•......,.,ı ad M 18ıltıli 
'9l1Uıdlı&:0riıa~ 

Jlla,ak oduln ~ ~aranıatı ara
mda :Veysiyi ll&yal meyal «öftbili
,.-dlı :lier halde kaı$Bwlaki i.tldam 
~ tdi. il&b.t OllU De kadal""&Or· 

•·--- tamyabtliyordu. Yaln :: bu yeni 
gelenin yüzünUn ha.tlarımn -.rne-
mm..,....n kalbinin llel'l ~ma
aadan •o 9iıpımı tıkayan w •di-
teien. &!tayın ---D~ 
illılmldağmıu ...... if'tL 
Da~ lleyecan yldnden paç 

aııııtlın tıek bir'kctime bite ~ 
bir halde değildi; ar.ıJumdıilti si 
~ ftloan "'h,lliıihı ~ ve bira 
kısık sesi oldu. Bu tleS, Perihanı b 

Ar Türker. Ankara Yüksek Ziraat 
Eıı titüsü talebesinden.) 

§ ' İstikl8.l marşı yurd ve millet 
aşkının timsalidir, sembolüdür. Onun 
için, onu ruhumuzla, canımııda sevi
yotuz. Bu .sevgi ve hürmet devirden 
dcwe, neaüden nesle intikal edecek
tir .• , (Al&eddin Çetin. Ankara 
Yüksek &iraa.t enstitüaü talebesin
deıı). 

§ "İstildil •awnmıesinin sesi, diiş 
mppden İamiıi..alaıı büyük kuvvetler 
arasındac:hr. Bu manpımeoio ahen
,.me on ..ekiz aene evvel Karade
Diadeıı ~ kadar yürü.yen 
kağnı gıcırtılariyle karışık bütün 
kılıç ve mahmuz şak.ırbla.rı, obüs yi
yeıı.göğiislenien flrlaml§ tekbir 11-
.;...u ... 1 .. - ı....;.,ı,. • ·ıt~•ı..... ,. • .;;.ı.ı..ı 
ı>-w., -a- ••L~, ~ar, 

yeminler, Mehmedciğin 8DUIDa son 
defa "anam,, deyilini y.8.dettiren e
bedi wdalar, kelimelereden ziyade, 
saklı m8namn ve sesin deliletiaden 
gelme bir destan manzarası halinde
dir • ., U>eyam.i Safa. Cumhuriyet: 
2.8112 939). 

Epef EDİB 

Rtftt911 hBJratnl 
Btikreş, 9 (.A.A.) - Rador ajan

sı bildiriyor: 
Gazeteler, Restorasyonun 10 llDCU 

yıldönumüııün maıı.a. ve ehemmiyeti
pi bilhassa teba.rilz ettirmekte ve 
kral 1Carolwı bu 10 yıl zarluıdaki ba 
§all1a&'uıa illlhifeler doluau yası tah
sis etmektAKlirler. Bu miiııasebetle 
memlekette billriim llÜrel1 lliitün e
konomik ve eotellekt.iıel faaliyet 
İ!İll -eeas şart olan Ga.nş, huzur ve 
teşkilatı esasiyeye h8filll&ten ipret 
«len matilu.at tam aıiBl riaeEallaı 
\Pe smı terh;yedeki terakkiyi --kay • 
~ w bötüiı bunlann kral 
Karolün 9Rri oldllğunu, ziraat, en -
dtiatri, iıltihal, idare, !ıaliye, iıiid· 
JP!,alillılmlwh·=* .. .._ 
bmıkkılerin OD.un gece gündüz -mil
let iqin yaptığı pkpaanm Mtieesi 
buluad1'ian11 ~ ıwkW.lir. 

Bötı:ıeş doııatalıım!P ır. 

., .............. 1 .... ... ...,...,.. 
Ankara, 9 (A.A.) - Veteriner 

fakültesinden 54 kişilik bir talebe 
gıııpu başlannda parazitolog Dr. 
Nevzad Tüzdil old}Jğu halde mem
leket içinde biralar ve 1-kterjyoloji 
ı&boratuvarJannda tetkikler JtJpmak 
ii&ere bu akşam şe1ırim.i7.tien hareket 
etmillerdir. 
.......... sinin dldlderf 

iamM0 , 9 tA.:A.) - ·Ankara Yök
-81k Ziraat JiMt..iöiaü khbeieria-1m 
a8 ıJrigUik :1* «afüe ....,.,. plmit· 
tıir. Tal .... ~,.. JiefNda 
WkiWer 7apbktım.r88BI&~ si· 
UIJ LJeniir, -

Kaday ..... ... IHfl. 
lmrir, -l9 ('A.A.). - -Bmlay Teitd 

doktor'Hiiuane&tin Kmantön..abah ....,..mda <ali •Ylmtu Jilyaftlt. et· 
llif ve m a -..ı.eree Diklli,e git 
....... nlir. 

Sli ~kmlay nıİllİ ondaıfeiiket
adelerin vu.iyetini te*ikettiJltell 
80U& barab eJaıı 4flöflerin ... -
cağı yenit.llBhaJan~-.emutlmlir. 

Bu ünvan ile Eşref Edib tarafında ~ a
zilan eserin münderecat 

I - Tancılarm hucumları, g 1 ğ.in 

müdafaası. 

2 - Tancıların muzmerleri ve hedef
leri. 

3 - İsti 181 marşı milletin rulmmm 
tercümanı oldujuıaa dair Buyük Millet 
Meclis nin yı1k ek kararı tstıklAl Marşı. 

4- istiklM heırbinin manevi cephesinin 
kahı aırnını A k.if, ttniff tenin Akife kar

muazzam t.ezahü:z:atı. '.rancılann büyö:: 
sayp:r.ılılrlan, bıfwz lSD&tJarı. 

5 - Akifin yüksek fazileti hakkıpda 
memleket mötefeltkirlerinin, fair ve -edib
ierinin (Cenab Şıtbabeddin, Hasan Ali 
Yucel, :lsmail Habib, Ercumead Ekrem, 
İbrahim Alieddin, Orhan Seyfi, Turhan 
Tan, Peyami Safa, Hakkı Süha, Hu.seyin 
Cahid, aadJi Ertem, Refik Ahmed, Tabir 
'Karimi, v.kub Kadri, XAzmı Nimi, 'lrfelı
med Ali .Aınl, llaı:har Oanan, Fahred -
din Kedin. N. Salih, Fethi Tevet, Ali Ni
bad Tarlan, ihsan, Fatin. Ag&h Sır11 Le
vend) in mutaleaları. 

6 - -~iffn millete hediytWf. 
7 - Meçhul şehid Abidesi. 
8 - Akif 'Ve Bebilürreşad. 
9 - Tarihi Kadim hakkında memlekıet; 

mutefekltiderinin (Fuad Köprülü, Süley
man Nazif, tsmail Habib, Ali Ayni, Beh
cet Kemal, K. Elker, Huseyin Cahid, Hak
lo S&ba) nın tenkitleri. 

10 - Kuriuluş barbinin iman k&1ııaiı 
tawdi1 Marıı mı, Tarihi KAıdim mi? 

11 - Filcretir. Tarilıi Kadimi bir eina
yet addederek nedameti. Rıza Tevfikin 
sözleri ve ilfhl tahassüsatı. 

12 - -Akifin wtıanperwrane Jhrlerin
den bazı ııerçalar. 

· ıtlliliR yeni flasfanesi 
1fbı mii ib hir aaa halada 

:tzmit (Hususi) - Şehrimizdeki memle
ket hastahanesi sarp ve dik bir t.epe ü
zerindedir. Vatandaşlar bu uzak yerdeki 
şifa YU\ asından Jiyık elduğu kadar isti
fade l!detnİ)'oriar. Bu vazJ7eti nazarı dik
kate alan VilA)wet ve Sıhhat Vekiletimiz, 
hmitte yeni biı hastahane tesis enek 
istemişlerdir. Bu maksatla harekete ge -
'1Jmi mebusumuz Dr. Fuad Soratmanın 
reWltinde bir heyet teıfelddll etmiştir. 

H97etin ilk Cıoce Kozhak im'abnda has
tahane i'1D mümWb aörd.ijğü saha, ukeri 
bakundan· mahzurlu addedilmiş \ e yeni 
bir saha arqtırılmıştı.r. 

Bu araştınıı.ada Paç mahallesinde evkaf 
Jdareıibte aid bir 111"88, uzun telldk Ye a
~ 1IGma, bir but hne lçin 
lhun gelen bütün evsafı haiz olduju gö
rülmili ve bu arsaıwı .i&timlAıkine bq -
laıımqtır. 

Yeni hastahanemiz !ehre yakın 'e ıma
ra çok muhteç olan bu me'-kide inşa edi -
ı..rHir. Bunda ••••n memrhit ela, bu 
Wlile ile llaldm-.k -ve bir .park Mliae 
Uqj edi.leceUir. 

,p sn ı• UM" •t ı' ı 
hmit (lt.wıusi) - Bu eene şehri 'zde 

tütün sa~rı çok hararetli cıtti. Zürra 
bundan pek istifade etti. inhisarlar am -
barlarında encak 40 - t5 bin kilo kadar 
bir ımm.uı >b1dı ki, bu da satdmak \ize

.ftlltir. 
Son yatan :vatmurlar Jll1811'm itin çok 

faydalı oldu. ~lü -...rı faz.la aevin -
meldedir. Kooae'inde bu emeki ekim va
zıyeti :fevkalide iyidir. 

'!ll&aetiye kö1ftnilıekl lieJAa 
hmtt (Husu!) - tmnun imetiye ki
~ .bir ~ ohnllar. lllflıalliJM 
jmıs..,....n p dik ...,Mdkıta iılılla -
Jlllllbr. 

.Dk m ı'W •· mtt ılMi 
hmit (.ıf ususi) - Şehrim.izdeki .ilk -

kullar ders seaes1 bWmi münaaebetile ay
n ayrı, müsamereler ~- Bu. 
~ k6tük :r•vrularm:uz. çek 
mlmtftek olaak .,.,..-...ıır. 

. ' 'tM -OLlı t'ıa 
Janit (-HueusO - 1zmWe .._ Mleler 

iciBde evleıune vukuatı artmıştır. Son bir 
ay için.de 38 çiftin nikihı luydml§tır. 

1ailtte lllilll TM'Whn ilNi1I 
1zmıt. (Hwıusi) - Şehrimizde nakil 

"11 ıtaları detdi, günün en tıiıııe "'ftlıe\'ZUU
dur.-.auı.ıet ıanıuıe . .,,mı .,..e _,.m bir 
etGMobil ve etobüse J.'Ulamak hmnen he-

_7Q ___ _ 

clöndiirü.cü 'bir ••atıe f4iae 114,.maJt 
ta Olduğu ~ ~çakar
dı. 

- M'fedenrinis. Perihan iramm .. 
""Myle ini bir tdftde karpıma. ~
tiöm iqin çok slkildmı. 1hı taraqaya 
gelineeye kadar hiç ldmBeye:TUtla
madım.. A\.damlardan kimse yelrtu .. 
Çütliğin adeta gayri meekfuı otdu
jana inanaeak bir hale geinü4tim. 
Fakat birden tatb t.ir-pi)'a.ıı<>'iMllli be
ni buııaya-kadar ~,, 

Senç'kaduu ürldltmemelt hJiıi Vey 
-ili aydta, a}'ni jerde'hbnwş, tafka· 
"8Ull-6den ---- ili. "1Al1ığı 
tavtr, tıı;tı blr"liyuet1bdn .tawı idL 

eyıdnin -.idil w ...... •vn, 
Mı nıet-ltılr ıltiMrtııeflhw ....... 
ı-•meli, o • knrlrutmamalıydı. Vazi-

yet bi(! de 'tJöyle olmadL 
'Her~~~ 

kvtlmiğu '"1 8tl8MID ini ~ kar-
Sf181llda. pnç kadin 1üru şaşn'da. 
ftrılfmda aaiikı bir delile saklan

'Dlak istiyormuş gibi bakmdtktan 
sonra: 

- Ben çettllip "fPdey.mı, diyebildi. 
Gen~ adam, ayni şekilde hareket 

ederek: 
ettye çekiliyorsunuz' 'Perihan 

1uınun efendi detti,, Burada -evıniz
desiniz. Bu ev sizin evtniztiir yeri • 

....... ..,, ..... Oewıtl il •• ,. 
"ilidir. .. 

s.n, ijmdiya~ar-&llhı~ tat
*- ilmataliei o..._. V ·ftrt tl'ba· 
._.~ taaıhı1,. Perihamn kulak 
larma ancak geliyordu. 

.JO B"A•·n•·~ ~ 

Amerik• •imi Fnsn91Z 111w11 .... 111 ~mek 
yerken ölümden nasd kurtuldu ? 

Fransız gazcteJerj Par.isin Alman t.Q--
7areleri tar.afmclKn lııvmbardımanmı -.,ı 

ljekilde anlatıyorlar: 

.Par:isin, nwhaaamabn başlangıC?Uldan

berı ilk defa olarak bombardımaı edil -
mesi, öileiıien soma VUku bulmufb,ır. Teh
like düdillderlnin çal ası saat (13) ü 

'122) de bqlamıg.tlr. Tebliltenin ,geç@ 
de (14.'20) de ihbar ed.llmtŞtir. Bu suretle 

büyük elıı}i krınpn•na deNın ecliyordd. 
Drfarıda iBfltA.klar 'Mil işUWyordu. 

Geceleyin, Reisicümhur Roosevelt tel~ 
jcmJa bib-tlk elPdmı JWisi.n bomblrdı • 
meııı haklge tıı j m.w..ı.mu .....,.r, a 
da lAzun ..-ı iEalatı lll!rlyerdu. BOyOJl 
elçi sö.z.lenain ~ :aun1an s;yıe
mf)t.I: 

«Beni ancak "Cenabı Bak korudu. 
tayyare dafii toplar bir saat müddetle bil- •-~~-..&aı-=----==---
,Ok~tülerle falliyetıa ~ w Fran- Llwln,tl -•MJJ• 
sız avcı~ DllZ1 ~ ..... 
tayyarelerlni kova1amıftır. Nazi •yyare- 8PI 
leri dalgalar lıalinde gelın4tir. Hiç ~e 'Kavnas, 9 (~:l\..) - Ha\tas: 
17 düşman ~esi düşiırulmu tür. Bu Se.Iihi,ettar maliftller~. Molotof 
hücum esnasında Paris ve civarına 1084 ve Mai'kis aramn6a vuku bulan mü· 
bomlıJa düfmilftür, Bununla berat.er ı.om- Jlkata dair tloitk0"8.da verilen kısa 
lııaiar, evlere, ~ve, hUIUS1 bina- .1' 

lara tesadüf etmiftir. Bmadaki prıbrnok- tebliğ haricmde Litvanya -başvekilı .. 
ta infilak edici bombaların, Y.all&ID bom- Din -seyabatı ne de avdet tarlhf hak· 
balarının, binalara isabet etmelerine, yol- kında hiç bır şey bılmediklerini be
ları bozmtılarına rağmen hiç bir a kerl yan etmektf'dır. = isabet etmemiş oldukları ke1fiye- Y.qgo•lav Senatoau reisi 

BU ım.ıa Pans ıuatye teşkü6tının lu- BOkraşte 
azzam gayret ve faali79ti müşahede ~il- Bükte , 9 (iA..A) _ y ..... --ı .. v s& 
miştir. ............ 
Yalnız Alman bombaları liadece maddı ne.tosunun . . B . .Ko 8'9tz kı&a bil 

zayiat vermekle kalınamıştır. Sı\ il aha - müddet kalmak üzeıoe Bükre§e gel · 
Udm bir Mu· kadın, toCUldar da dahil miştir. -B. I\orotetz .Rwaen geııçlilı 
obnak. ömre 6lmiifierdl. Kurbanlar liste- teş.kil&tı hakkında tetiliikatta. bulu . 
sinde (f8) ölil µe (-200) ~aralı \ardır. nacakttr. Zift y~ Ro . 

DW:lliklet" tehlikenin geçh~ h ber "e- adaJı" med ı -1-~1.. 
rir vermez başvekil ve bazı az lar tah- many 1 r e _... genç· 
ribat sahalarına gitmfşler.dir, Et da bii- lik tetk.üitı yıqJID&k tasavvurunda 
yük tahribata ugrıyan k h\-eler, a - dır. 
IDHe ezilerek yere yapışn bi dur n 
otomobiller, yarısı uçup giden binalar ö
rülüyordu. Ba§ka bir tara1da bir banl~a
nın bulunduıu binanın yarısı ı·tmi ka
sa, zemin kahna yuvarlanmı , e akı nak
di:re, kasalar dairesinde dağılmııı e bu 
arada IMlllUl'lar, bu hazinenın etntfı•da 
muhafaza ifile Sl\eRUl oJmutm'dı. 
Diğer taı:aıda bir .ba hane n hasara 
~da Frauaaların ne fek.lde 
cesaret ve kahramanlıkla miıcadele ttik-
leri görüL-m.i§tilı . Hastaların ı laı-3 

nakli i6ini bitiren bast bakıcıl. , her tur
lü tehlikeye ragmtil çalışırken d n b"r 
torpil onları bulundukları yenle ldür -
milftii. 

Bir mektepte kırk kurban ve · , 
bunlardan onu ölmüş, otuz kad~ ı y ra
larunıştır. 

Kurbanların liaM!sine az kal ın Ameıi
kaaın Paris •Icisi, B. Williad Bul n d 
illmi ~ordu. Tehlike zamamnda ha a 
nazırının ikametPlımda ögle ye egini 
yiyordu. 

Yerlerine ıitmek üzere iken ıızzarn 

bir sadme, ta\"anın yarılma ıım beb ol
du. Ve buyük bir kiltle !;Ok kuv\ et bir 
~ lie be:ıdUt 11içiain ay&klaıı d ·ne 

~-
Bu bir bonıba idi. 
Hava nazırı derhal emir vererek istih

kAm kıtaatma patlamıyan bombayı kal
dırtb. Bu ..... -.ükQnettni hcıııınmyan 

men mWnk.ün obntyan -bir~· ıstan
bul piyasasında senelerce kullanılarak 

kadro harici çıkarılnuı vasıtaların lzmite 
ılılmı etttti ıörüımekted!r. iyi bir tetkik 
w --Jı:entroldan ~ii tUlİtltllan bu 
~adlılar SJk,.. imza ~ ff'ılaalkı
llHJJl&arib,.~. 

Ka)'lb YWllar ~ 
1zmit (Hıwısi) - tzmit gümr.ük vez

neden Htian Kuzay on ıüıidür ~bol -
rnUJtur. <Btttün naştmnıtlara nıtmerı he
ınfbıı ilmlunamanufttt. "V.-.ıetlann asasm -
ela 1184 lira.... bululunuıftur. ..._ ............... 

tzmit (Hususi) - Klr)A>Jaar ....-...ıer:
ne iştirak ederek muva:flak Waıı, bmıtln 
Murad köyü eğitmeni Hüseyin ~~ya
ya, C. 'H. P. 'Genel Seluııeterllti 11 lira 
~e bir •at bedi:ye.,. 

8nu.odaa111da~ •km 
mrihale :plen, ıb8mkiarı tiBetııitMle sal 
Jmarak ti~ geag kahı eysi
ııin, bndiaine~ ~da 
oturmağa. 'fd... «tiJini llenüz 
.ani&,.mıy-0Jdu. ~is, lllıllit UV• 
:.rına-ıaajmen, keDdiaini i.ovdliiunu
ar •at. o Madaa ıWıgm+ flllailu 
~nrhir~1Jltii<1flbafımrna~ 

::adu-~ 
v.,st "in!rnnnı 'itot"lruttttgmıu Jlıeşi.f 

'IIlİ etmişti~ ba'?Hcr-neUlll tse bu
'11UD fwrlmıa Ya.ttl!ğı Mt1i idi, ;zira 

..,.,asım bir mketilenin üzerine bı
l'&ktrl!lik gen<; kadı.ıa ~uğru bir iki 
e.dmı attı. ~erihan 'hiç itir t; re tte 
t.ultmmadı. 

Salonu 'btttfüı uzunluğunda k te
den Veysı 'Perfh.ana bir kac.; adım ka
:Ja&ıu t!nf ~ •ru uıll!iiz
Mll g~ • vi g&ı belııek~· ü-

• bir h n k pb~·otttu 

e.tçelam f de 
ilec 

·,ain el mu=. deıf. Her ı:ı.e 

• 

TMlbzenlla zıa-18 
Trabzon, 9 (A.A.) - Dün gect 

saat 22 yi ~ ge«;e kısa fakat şid . 
detli ve saa. 2 de da.ha h~ ikı 
fıelzıele ohnu~. Diger ta-raftan 15 
gündenberi fa~ılalı, faydalı yağmur· 
Jar yağmıs, zurraın yüzü gtllniüş • 
tür. 

Fatsada zelz:91e 
Fatsa 9 (.A.A) - Dün gece saat 

ona beş ka iki saniye kadar devam 
eden şiddet i bir zelzele olmuştur. 

Zayiat yok uı 

.Dikilide~ 
İzmir, 9 A.:A.) - Dikilıde melzelt 

gene devanı etmektedir. 'Dün de üg 
saniye cleNuı ·eden .. ;lıafif bir Belırele 
olmuştur. 

Turi9tik y.61 ~· 
mnir. 9 (:A.A.) - Turistik yol -

lan inşa.atıp yapan şirket btltiin bu 
yollann bir an ev\-el ilnniili için ge
ni§ faal yete ~miştir. Tepeköy 
Selçuk _yolun· ı~aatına başlamnış 

Selçukta Eft'z im.rabeierine kadar 
matı!ııcak ~olun imla amebyesme dt 
hız verilmistiı . 
Diğer turirtik ve as •• t yo larmda 

her tütlU nrli faali~ etlerı artınJmış. 
tır. 

••• 
........ JllJ!d llwa ...... 

'1Mlteye ....... 
GalatadaP~ 

rHuwnda çaWfaıı Aaadur ıaoır;ULıma 
mizlik ~ 1 k 
tımuş, ıecr. \ edil 
tkhanesin<' k t r. 
~ ....... 
~ 

i8orfty rra 

'fikil8e olursa :ôlsun, etınbl 
bozmak. yaşt ,._. hay tı ıJı.. 

lllJ i!:in .P1uMJlHılat. ~.-, ııım, 
ı.Mnuı '"Bizin ~dtr. eı.teıı ancak 
bir gey, bir 16tlif mgmıame ıDf 
ıiılöjiGUml. ıBamcllu~ ıgillierme-

fildz .. S>aımmz...... -
IJllginneğe 1111~ etıu-

..... ıÖpmilk, •tıı ••lr' , '~··W• 11.• 

:GD bir ilCQH 'it ~~ «Or
-Ce 'fe&=&i ilrJııirlilııle hlııir aç 
w.t 3'••--·· ··-~o--
rum. 

Qanç .. .,. .. ınıawm k müte-
vazi bir tnllla. 'l.,..ınişti. Rica ma

•kcm,.. &Öf~ -obdar 
JmareeU idi~ -.a • 
-tYJe9ialldı. Rmllwtli _.... ~g-

larla doldu. Riqdlir lla111:11dte ı.ıu-

~~ 
Jiktill .... ..,,...«. ..... ~ 
...ıı. ...O•t• ha Wll Pli.pli. 

Genç kadın ne de 1iılla;ı..apt.ıe. 
em••iğhfla..,._ ~ı .... sında 

müteessir olmuştu. (Sollu var) 



~ _' p O R Jj &atkan ~tantt • t~_~___;;~----...;....---------~?~ EkonmnıKnnse~ 
F ef1eF - 6alalasara Mesaisini bitttdi 

--0---

3 2' W 1.-,.b· elli (Bet taraff' 1 inci "Uhlfl!de) m:ln u temmuda l!!tanbulda toptanacak-o-~" ~"il la.ır bir mahdut komite teşkiline ka-

Dün İstanbul büyük bir futbol 
günü ya~ştır. Mi!ll. kümeniıı en 
hararetli ve en kritik maçı olaaikiıı
ci Galataaua.y - lt'ener karşılaşma
sından evvel Beşiktaş ile Vefanın 

maçı bulunması, ondan evvel de Ga
latasaray. ~nerbahçe B. takımları
nın karşdaşnası, havanın futbol ile 
imtizac edemiyecek kadar sıcak ol
masına rağmen, Feneı: stadınıD baş 
tan başa dolmasına eebeb- olmuştu-. 

Fener: 3 - Galatasaray: 2'" 
Milli kümenin. en miilıim maçı, 

ehemmıyeti. der~aa ve. 
heyecanlı oynandı.. Fenerbahçe sta· 
dında tuaftaırlanntn hdMi dereee~ 
varan teşcı. nidalam ara.smda, çacpı
§an. Ttirkıyenın en eski .iki klilbü 
drln belkı en gü l oyunlanm çıka.r
madılar; faJ(at en heyectll'lh maçla• 
rından bınni yaptılar. 

Bı incı devred rüzgirm yardımi
le ve forved ılc hatbek hatlarının 
tam b"r anlasmasiyle oynayan Fe
n rbahcc\ e k ı G· atasa.ray daha 
ziyade te.daf üi bir vaziyet aldı ve 
lor yalnız; a ıkiarla G nciüz. 
atak 
dı. 

1 . 

ra 
Ff:urbah e: , Lebib, O~ 

hını Ömer Esad, Fikret, Fikre~ 
Y Melıb+ Naci, Rebii. 

O na rüzgm:ı ar.kasına atarak 
Pıe~ başlaııilt ve hemen Gai
l&ta&arar JWes.iiD tazyik etme~ ım. 
)'Jlld'a. , Bu sıkiştırma tedncen utt:ı 
ve 8 iııoi dakikada Melihin .cşapl8iB 
IHırtumak için. Osmaınuı ve EJiaaı -
lmn bi&ük feclaM.rhki gQ&ietmwi' 
liılımgeidL. 

İJti. dakik& _.. M6iilllit J ...... 
litftnü Otiamaaı btaıke> etti.. tlııı oa blll 

daldltaı.~ hiiUlm -
ıa. fol'Wniiı MlalilL il• Rundt ft' 

Osmaua mliUaııim•fı ~ ~ 
ten sonra..Qahh!!ftPQ dil: sdlımi ~ 
llllE'~~ ...... ~ 

• Fa.kat: k1sa siiirta ha aJrrli11ll•; 
llOlıra y-- illk nmar. bih 7 

Nui yjıııD l!Ultreden: 2Z imli da' m lr 
d& İllli<~ ... t 

Bunu ~ uaaü..;~Jfifttiao 
ftikliten- yaptljj :illlimd: p ~ e~ 
tt. 
ı.. bu u.a•ev..s W. l!lllR?ı yaır 

P"1an iki pld8ılr &M*'lhd&t ...... 
~ illi • iJa. ...... ,f.Nmı 1 

, .. 

pariay;ışlaadl> gjeter•Blft ~taı-*' 
dakika. SOnrL yut 2fr inat dakik&d& 
Saıihaddilı. ya1anıd.ta piır şiifle-ilk p 
iti çıkardı. 

28" inci dakikada SUieyman sağ 
açığa, SaWıaddia de soliçe ~tiler. 

Ye 30 uncu dakikada Süleynı~run 
ortasına çok: güzel bir kafa şütü a
tan -Gündüze Cihad, ayni derecede 
güzel bir detant ile mukabele etti. 
Bundan soua: gene Jienerin rakib 
lllSlf sahtuwvta oynadığpv görü· 
Yoru&. Meüw.müteınadl saldmoan· 
tıa ve Yaşann güzel volelerina; Gala 

te ·~ ~ ewipetıane 
~bele ediyor. 40 :mcı dalııika;ıja 
Adnanı• hataA. biı' ~ ile Meiilri• 

sakatlanması üzeriııe oyua iki daki
ka. durdlr,. fakat Melih kendine p 
lerelt tekrar kalktı ve u 1il0Bl'& d., 
re hikiın OYDJUI Feneri:Mılıçeılia 
2 - 1 galebesiyle bitti. 

Il:inci haftayma rüzga.tın yaram • 
miyle- b83hyan Galatasaray nisli 
bir hAttmiyet tesis · ederek. Few 
nısıf sahasında GYJl&mağıl Dyulclıt. 
ve 6 mcı dakikada topı havadan kilr 
lenin hizasına ortalayan SüleY.Jil&Bm 
bugiizel pasına Sarafim hafif bir kil.ı
fa vunİşiyle t aberlik. gQlilııiL çı
kanlt. Berabere ~:gİJ!elt ~ 
nerbahçe kaybettiği ~iyeti elde 
etınek: içia bir aa siltindi. Fakat bu 
uaua sümaedeo,. GeWaeer.a.:J" aakat
bil ~•hva geçti. Fa.Ut Fenerbam 
çenia am yapbğı bir akmda .Melihlıı 
sllrdutti top Adnanın sakatlammı
sı üzenne sol beke geçmiş olan Salip 
min eline çarptı. Fakat badi obmP 
yan bu harekete hakem ceza. Yerme 
di... 

tık yirmi dakika bu şekilde geç
tikten sonraT Fenerbahçe akınlaıma 
sıklaştırdı. Bunlardan birinde Rebil 
kaJerüe üç metre öniinde topu yakar
ladl. Fakat gevşek bir şilt attı. 25 
ınci dakikada idi ki Eşfaknl kale- ö
nünden yaptrğt kısa bir vuruşu y~ 
kahyan Naci sol ve yeroen bir şütle 
takımnu tekrar ga}ib vaziyete soktu. 
Bundan sonn. Ga.latasaraym büyük 
bir dinamızm ile oynaması. beklenir
ken ~ oldu ve Feuerbalıçe daha 
s ri oynamağa başladı. Fakat 35 inci 
dakikada SiUeymandaa Salüaddine 
ondan da DZUD bir-pasla Sarafime 

iderek orta.ya gelen topa gün~ 
tam zamanında yetişti ve çektiği 
çok güzeı süt direğe çarparak neti
cesiz kaldı. 

Bu şütün gol olması. belki Gala • 
t sarayı h. rekete getirebilirdi, oytt.. 
ııun bitmc::ıine beş dakika kala Fe
ner sol be i Orhan. da sakatla.Barak 
ÜltI, fakat .netiıce değiemedeıi Oyuli 

Penerbaftçemn 3 - 2 gaı ... ti ile 
bıttı. 

Beşiktaş: 3 - Vefa: 1 
Büyük m çdan evvel Ahmed Ade

min idaresinde ikinci mahalli ka.rp-ı 
Lışma)ernu, yapmak ÜW'e İstanbul 

biriritiai ile döniiindd 11'1 takını • 
larla; sa.baya..~. 

&fi"/dıaş: Mebmea Ali, ~t, HU... 
n4i., Hlae:vin,. Ril&t;: ~ Baya~ 
Hakkı. :h>r.abm, Şeref. Elref .. 
Ve~ ~ Mdilft,. Silleymur.; 

Şeref. LO.tBr ~ N~ BakkW; 
Sufhi, Mtlm•d, Ifl.ıjar. 

ay... ~ ~ Vefalı.bir 
hem4lllU'alrib aailaama-yer---; 118 
hal~Wt ~ettiıve Bi..ı 

rar verdiği bildirilmektedir. Bu ko -
mite, ipıidıit "Mıtf 0t meaeleleriııilt 
tetkikine. devam edecektir. 

. Dmiryoht mfjnaJratlt; komisyonu,. 
'bütlll&llha aatalltr ~
de, ,ayni şimendifer tarifelerinin tat
bikiaeı. karar vermiı}tD. 

Diğt;r komisyonlar, ekonomik sa,. 

ha.da, Balkan aatantı devletleri a1'8.i
sın.daki rabrtalarm, daha iyileştirile. 
rek illkişaf ettirilmesine karar ver -
mi§tii'. 
Ebınanttr konseyin gelecek cel
~ J.911.1 senesi zarfmd& Tnrkiyede 
toplanacaktır. 

---•ııc:---

$8J8d tahaklwk 
ederse mudhifl 

, ... aı tarafı 1 inci •hlfede) 

esasla.nDl tevdi etiait olduklarını 
haber vermektedirler. 
D~ en cidddi ve ehemmiyet

li fen me<!mualarından biri olan 
( Physicai Review) nin ihbarına 

göre bu illtira (U. 235) ismi verilen 
yeni bir madeni madde olup, daha 
şinı.diden bir takım tecrtit9eler yapıl'" 
mış ve müsbet neticeler elde edilmiş
tir. 

(U. 235) denilen bu ~yam hayret 
madenin kuvvei hanıriyesi o kadar 
fazladır ki bu maddenin bir !ibresi· 
om hasıl ettiği harareti ancak ( 5) 
milyon libre kömür w (S) milyon 
libre petf'Ol hasıl edebilmektedir. 
(Uranium) a pek yakll'l, tabii bir 
madde olan (U. 23.5) madeni su ile 
temasa gelince suyu derhal bWıa

r.a kalbetmekteclir. 
, (Kolombiya.) üniverıııitesi profe

sörleriadıen. (Duımhıg) e manmak 
lbım geli.nie (U. 235) madeniıin bel 
on ki hık bir parçasıyle, bir posta 
vapuru bir d ha mahrukat almıya 

liizum a imadan bir devri &lem se-
yah tı y pabilecektit'. . 

İngiltcrede, Belçika KongoSUJ'lda, 
Kanada.da:, Amerikada kiin Kolora~ 
.dOda. ve ,Ao~aü çıüa (Urani
um) ınadeııinde (U. 235) eserlerine 
tesadüf edı1miştir • 

lleınpsey yeniden 
IJoksa~~ 

New-York, 9 (A.~) - Eski diiJı"'4 
boks şampiyona. ol\lp halen 46 ya -
şmda bulını:an "Jak- Dempsey,, tek'" 
rar ringe çıka'Cak ve bir temmuz 
1MO tarilliede Georg(e ve Cowboy 
Luttrell ile-0n ravuntluk bir maç ~ 
pacakbr. 

...... Y~ .la a....,._ direp ==-=-=ıı-===========.,_... •i IQ!l!ıs::to,_ Ş8ıeftlahleJ9t renk V& Vefablann itirularm&.r.ağ~ 
wN W. '*'illli &'>lililıl 1'Wi. men. hail na Yeldiji paıaıtıde• 

Atlanta gazetem, bu macm 1lası
l&bad& ttr k'\smmm Amerili:aa kı -
Zll blaÇUla vıertteceğini yazmaktadır. 

m pıt 
7 

.......... N'~ Bakb.ı3 iaıett.pliiıabv:a.ZUIÜAl8k~ 
S

1

M . p ı i ı lil:ıd P> 2 5pnaa- il Olduı'ft 8"-daMka MDra it;~ -
aa;ıdl 1 ~ lıD fliat el• - ftrnırdimn abmllda Şereffn to
eöiı l1ilı:ııil 9ı n· • \'8hl4'§ltli~ellh pp. ımıep soaaa•aa hallenn of .. 
ıwt •=-~DltL sayd vermeene Vefa.. dördüncü ~ 
Vtıfa:m,m ia OD .,__...adMı den kurtuldu. 

sm. t.edııieeR o.ıcıalli ve Utıi.nbiılı Biraz" sema. oym 3 - ı Betikta31aı 
...... .ı.ı.ı..nHıııN ile blttt. ,. ı ·,.. ağıir. Wla naf ... 6 __ ,,_ 

b..-ch °'" .. bnıtll ıllt JEakat ~ B. : s - Gdita•nı B.: 1 
itia OV""'- tut t a ~- Mil11 küm.eye dahil dört latiabtıl 
aip11ı ... aeöee- ..._ ... Vefat klii_llii B t&kuaJaı:ı $ıamwdMi tmm-
9'*; fiilıit~ ili......... aona vam lir maçmı dia Belikaf v.fa. 
Sı"'f · ,...,. ! w~IUrşütılıt< matmdaa-~Gdai*aftllJ'iW-ft• 
blw w.a;: _,,._ çskndll Bilikül: nertıalıçe o~ Bfrinct dili. 
bll im..._ tıirimti deweytıga!A reyi Galataearay ı · ö glılib bim • 
N*iı uı ~ iJi il J z lal J'idllıt bil mi!Mıeı da; lkfnci haftaym da Fenerli· 
çn' ı ~ BP••• plıid bir leı""ağlr basmqlar ve Wst bariz pm
gaJl'lit neüum • L 4 imi d5 altııarmn olmak üzere 3" gol çıka -
Jrikade; .iiilict gpa,..,. rarak 1mMJ1 3 - 1 kaumm§lardll". 

Bin&aean; dlıne: 2 - ı Bitiktaf Dnı ..... -
lehine bitti MkHBlf'DUID teftib: ettiği tw • 

1kiiıci devre ~ Balrtı .,. nuvanın en mWıim maçı diln sabah, 
İbrahim Vefa kalesi önünde çok m• rt!8llll pnplrp ta z F Hdllli i1w+ı. 
Bldct~ gtrdfler; Plbt~ ne.Taksim .stadında Ş~ ile Pera aı.. 
ret veren beceriksizliklerde bu. fır • ramnda ~. 
satlanlan iatifaie etmemek igin .. iki takımın- umm bir maziye dayır 
det.i. 1&nı' eC..iyorJıudı. nan rek&Mt\.._,_:faa 1R netfo& 

Vefa forvedleri de gol pozisyôn9 vermiş ve ildnct devrede Pera: 2" - 1 
na bir Irat defa girvılerine rağmm galib vaziyete geç_tikıta aoaı:a..eın. 
netice alamadılar.. 18 iıici dakikadii lA tribünde ~arasmc1ir~ 
Sulhi 1aıJe cntmde 3 metıedaı çek .. lıyan -.. ~ a ıııQıa)'M 
tiği v.ıe,; dışanp atmau Biı m• etmie ve bir kik- dövüel batini, al
hakkak bir golü heb& etti. ~ki bbMtm t ı m1ıaJa 

3S met dlik1Iôim. 'w.i •dr ' · " ıtt**9te .... ii ....., ....... 
~ esnumda Beliktat ll81l1:r.o 'fın• I s' Hı .... ~-· r lıa lı'I $ 

ı..mua anPı. bs+vöm Dm· alı. ima. t141 in ıilla·bt&<ri'm51•'• 

• ıs 1 

Almanlar zayıar vere
rek- • 

l 
(Baı tarafı 3 üncü sahifede) fik.lere müQ.\kün olan her türlü yar. 

düın ettikleri gibi petrol ihtiyatları· dılnın. yapılması Jiıbbade :ükirielillll 
nın sistemli ibm SU1!ette taluim d• bi.J.dinJaer mecburi~w, 
zorlu.klanm arttırmaktadır. Diğeıı t&raftaa ~ pıdl-
ı\lmuıa ubk:-hU.bl kaaa"'"'lif sinin eu ~ nımzeı.Berlndea biri 

ümid eNızı n ~ zaferi olan Wandetl Wilkie birle!iflk Aılıerl-
uzaklaşsa bile kat'l ve ~indir. kuun bu.tanıda yapUjt 1* tanı.eden 

Giindiilıldit v.ı,et sonra yaptığı beyanatta, irıfiradQ. 
ıı.na, 9' (A:k) - Havas Ajansı lığın artık rniüıim olmaihğaoı birJe. 

aabrl vm,et hakkmda 8')&t 1! de 1 şilt Amerika)'l tefkil eden devlet • 
aşağıdaki malfunatı vermiştir: lerin: doğQsundakDeıla .._ .. W-

Bu sabah yeniden hücuma kalkan ya ortasındakilertn nokta.i DıUUlan 
Almaıı Jaıwetleri, garb cephesi Ü· aırasmda arttk fark IMftUd olmadı .. 
7.eriJade.bnhJM• Almanr kim~ • ğmı bildirmi§tir. Kahir bir ebert • 
nin hepeic:a. Ba imvvetıler Zlriık fır.. yet Aınerikıtda mütteOtlere mihn • 
kiUar hariç olmak üzere 00 veya 100 küıı olan Mr türlü yaıdımm yapl .. 
fırka olarak tahinin edHmektedir. masıaa. imahdir. 
Bu mildhiş. kütle denizden Argonne'a Mlaalk spe'rii'iı,_.. D'iiea I 01 
kadar hücum haliııdeclir. Bu mka"' Kahire, 9 (.A;A.) -SnlÔflhnaNre 
lana §8 suretle- dağmbmş olduğuı mani olmak mabadflB bir ultet'I ka,.. 

~ytenebilir: rarname negredilmilf:tt. Kararname 
40 fırka denizden "Oise,, e kadar gümüş para üzerinde spekü1iiıroa. 

muharebe etmektedir. yapaman 6 ay hapMt ve spek:WAs -
10 fırka. "Aisne,, üaerinde "Sois- yon miktannın 10 milli para celUI

~ etrafmdadır. Yııkan Aisne ile na mahk'lim etmektedir. 
Champagne'de 40 fırka meımıfıtar. ADgiıt.erede aJdedileeek giZll 

Atmaldar tarafmdan diin kaza,· . celseler 
lan arazi muharebeye. iştirak eden or Londra, 9 (A.A.) - Beatet- Ajaa-
du mevcuduna ve bilhassa A!r.1an - sının parlamento muburiri yazıyor: 
lamı vtll'dikleri müdhiş zayia•.a na- Churehill ve harbi.ye nazırı F.den 
zaran zayıftır. Somme üzerinde Al· Avam kamarasının salı günü yapa
manların yalnız üç gün muhrı1·l·be· cağı gizli celsede hükU:met namına 
den sonra ikinci saflarını ileri silrm<.'" beyanatta bulunacaklıardut,' Miila -
ğe mecbur kaldıktan bilhassa kayd.. kezenin mevzuu metropoliin miida-

edilmektedir. faası meselesidir. Ayni mesele Ç8f\o 

'kık;ik- onlusmıa emri yevmi şamba günü LOrdlar Kamarasının 
Poitienr, 9 (A.A.) - BelÇika mil- yapacağı gizli celsede de müzakere 

ıt miidafaa 1\aZin Belçika kıtaatı- edilecektir. Bu celse- harbin bida • 
na hitaben bir emri yevmi ne~ret • yetindenberi Lordlar Kamarası ta
miştir. Başlıca §Wlları söylemek- rafından akdedilen ilk gizli celse- o-
tedir: lacakttr. 

Mahnm miilkünüz istillcının elle- Perşembe günü Avam kamarasın-
rindedir. Böyle l:;rr felaket karşısın· da metr pol emniyeti nazın Ander
da sızlanıp şikayet etmemelidir. son memleket dahilind& p8* mi:· 
Kendiııir.e gelib,. enerjinizi gererek, dafaa kadrosunun takviyesi lüzumu 
kaybola.ulan geri alın -a. karar ver- na-dair mühim beyanatta, buiunacak
melidir. Eli aüüı. tutabilecek binler- tır. 

ce ~ elyevm Framıada bu-1 Ayni gün. Avam Kamarasında 
Junmaktadır. Bunlar, yeni, kalaba - Lord Elibank hükiimetten İngjl~ 
lık ve xnükem mel sılahlanmış kıtalar rede beşinci kolun faaliyetine niha -
teşkil edecekler ve bu kitalara, va.- yet rm k i · n ne gibi tedbirler alın 
tam kurtarmak olan en şerefli vazi· mış d ğunu sora aktır. 
fe terettüb edecektir. Parıs, 9 (A.A.) - Hava nezareti 

A.ikerler, biliniz ki, aile)eriniz ba- bildı 1 

ba topl'&k1amuz ve kendi kendiniz T yyare ·· et bat.mm f evkali
için harb ediyorsunuz, Belçika Al- de gayret göstererek gece zarfında, 
manlamı etinde kalırsa , bütüh bun- düşmanın motonze koUarma, nak -
lan lııaybedeceksiniz. Bunları sizlere liye koUanna ve yollar üzerine biri-
ancak mücadeleye devam etmek birini müteakıb bombardıman akın-
karan iade edebilir. lan yapmış;ır. Bir çok ia§e kollarile 

.......... eltin ~ takviye kolları dağıtılJımltır. Avcı 
gateyw filOlarımm, döşmamn me~ un-

Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork Ti- surlanna siırt~matik bir surette bom 
mes gazetai, Amerika efkan umu - balarla hücum ederek, ilerlemekte o
miyesinin müttefiklere derhal yar- lan teşekkülleri iınh& et.eğe mu -
dun lehinde karar vermekte göste r- vaf.fak olmueblr. Taakı parklamaa 
diği sür'ati bilhaİlsa kaydetmekte • ant bir sın-ette baıdnnı yapan tayya -
dir. relerimiz, mühim miktarda araba 

Gawtenin Vqiııgtondaki mubabi- imha etmiştir. Diğer tayyare ~ .. 
ri, kongrenin um.umumi hisaiyattan killler.i dağılmış oıu. A.Jmen kollan
Qiraz geri okluğu kanaatindedir. na hücum etmiştir. Bir dfir*an t.e -

Ameri1amm mttttefiklere yapıca. şelctilüı ii:leriJae aapri' 100 ton me
ğı yardımın maalesef maddi zorhık- vaddr infllüiye atllmqbr, Tayyare
lar do1.,.ı,le derhal biiyiik mik • lerin tuktara her höfumı ettikleri 
yasta vuku ba1amıpcağmı. izah e- ~ tanklar ya imha. ecJilmiller 
den muhabir, Amerikaıun derıhü ya- veyahud geri dön•ı• ...._ kal
pabllaeeğt aahdud yarUmı ve müt- llllf)uchr .. 

tefHderin sillh imalitmr tesri etme- MltleMltn ftllBila ~ 
leri sa.yealnde mtitteftfder Franaanm tayya.Jelerl 
§imafiade. daJ™]tiJdikJıeri taköde, Waşigton, 9 (A, A.) - Harbi7e 
Amerikamn mlllaAereti süratıe ar- daiftsi ORlu ve OOjep_....,. tana-
tuakar, · relerini ~'fa........._ iade 
.... ııJıow• ! 'Dm bJJblln etmek suretile mtlfitefitiere- yardma-
Londra, 9 (A.A.) ..... Prel8 Asso- da -btJhmnıqf natilt ohilr-.tıklm'çer

ciatiea1un veıdiğj.. ma)ılmata naza. • çevesi dahilir..de müt.Mfik1ere yOs 
raa, ~ ~ dımis" ım.. Jüicum taJyuesi vermağl. bıv al
vetteri, hatlJin lııidayetinde oldriğu» tma ake.,.. 
dah daha fa+w~. Bugün u.. . B\ı tayyareler hlf44Mırd/i• mil
gibl.., biır 111D1ywa tondla fada< ..... NDC'ttanJ> siiteeiwm ta~ 
har9 gıaia- e4Qlıle1ra• Di · i'eJ9r olup faaliy« daireleri 1600 lti
Dr tanftaa; ı.nta blllla..,.da9 lometredir. Ta.yyarelerde bir pilot 
ben lnp -..ıu:i,_n,. eHid• fazla. ile bir mitrslyfizcti balnJMWaktadır. 
miieal"b- tieui gfmli .lmıvuörime tııfilik eden madda lıamaWi, d&t 
aakib obrulltu. Bwalardan birilll büyük. ve,a nnm kllçlk bonanadır. 
kayıp ~taliı ve yaNıma ot. i" t lilll Jf Agl•J 
mak üzere 1500 muhana. gfmi sa;. ı.ga ta,,.._ gemhlll1ıı*nlmadl 
lliilt- ' ısı e -...um 58....-. ıra.. Nevyork, q CA.A.) - İngiliZ rad-
yıpar. yoamıun kı.-.a dalgalı Nevyork wsı:.-

A,lınan fil08li ise, mevcud1mua bt1- sı tarafından neşredilea bir tabibi, 
yük bir laamBll kaybetmiştir. Glorioua tayyare- gemjsj b batımı -
~ ~ dljma dair olan buglkdrib A1man 

-•••• tebliğini kat'! serettıe cerhetmekte-
Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyos dir. 

Tun. petr+ooe William Alkilı 
lfttte dfJmt ti: 
"Ollü111fşe._~ iııf"ıraıll 

taraftar1Jğuıı terk~. FiW.. 
detlfyı; ıa•--ı dal ~telllı 
Jlattı. Jiare•etllı:Jecs g6ıe ~ 
~lfıı'I & Bmw ... 

....... ~ .... &.ı•••---1!1' ··-·· 

Melullbcl&:Aemcb•er 
cephMlnct. 

llelrejlra. 9' (AA!) - atmhurre
ial Orienas. Amerika atmllUrt -
Jetliıl ine httab edan bir liuttimda, 
ll68iltuua .bugjlnkl .brapLhaüe -
sillde-::-demoknllif Bte teAiki llllMal 
°in •tl»ildiM ·ıt.fn: • 

an ! 

~ fa18bl8rint ~ 
tgide arttırıyor 

--0---

(BGf txJra,/t 1 ~ -.frtı 'I'\ 
~ riyasetinde bir A'g 61 
heyeti Cremonaya. 'VaS1l olmu .. 

Alman ıuUıaArleri ..-eftne wdllııf 

bir zipC. , ..... ~M-· 
-···· SelllltiWivme;LilM-. bir nutukta emllmle dt@olfdr ~ i 
"- Tarih ıntratle yttrftyor. lDıQ 

ve adt.let y~ bulaeektm İtal;yaal 
1ar hatardır1ar. ancak ~ eumı 
ne intizar etmektedirler.,. _ J 

Alman ıniıı*eten da. aiia ~ 
daniltir kb ........ 1 

"- AJ.....,a bu harbi ~ 
Mnssolini harbin pa.tlamuma ~ 
olmak içbı her eeyi yaptı. BugQn ~ 
vt1amekliğfmia sa.dece doğnı ve d~ 
Y&mk bir S&lhüıı tesisi içi!Mtir.,,, ~ 

Roma, 9 (A..A.)- Huast ~ 
1tatyaımn hang1 tarihte a~ 

mtidabalede bulnnacağı · hakkındC 
kat'i bir tereddild htiküm sttrmek~ 
berdee.vmdlr. BurMk hiJQm ohu( 
hi8, ttaıyaum lıu'be girmesinia ge) 
ntg ~ dahılind& Fraıısadakl 
Alman harektbnın inkipfma bağı( 
olduğu merkezindedir. Bu husus~ 
Romadak1 .siyasi .m.e.hfillıel' Telegraf11 
gazetesiain. direktörü GiovanıU Aıi,. 

ealdo radyoda İtalyan ordu rma 
hitab eden bu göıiişmesmde F'rans.. 
ortadan kalktıktan sonra İngıltere e 
karşı mücadelenin başlıyacağuu va 
İtalyan icra.:ıtmın işte -0 zaman 
yati bir eh mıniyot alacagı:ru b 1 
miştir. Buna mezkur icraat 
İngiltereye hrşı olacaktır. 
l~yanın istekla·ine g lince, Po· 

polo d'İtalia gazetesi bugiinJW 
zısmebı Kortu ile a· id1 d İtal yı 
tehdid ed n Akdeniz noktalan 
sında aym ktadır. 

Gazete, Süvey , ve 
isimlerini dıktan s 
Malta, K 

male ka ı h -zır 

Müda aanın m :lıtelif ulııel 

men .. ub h f eni vazifesi başın 
dır. Efkarı umumiye, be ncı k a 
mensub olduğundan şüphe edilene
re karşı sc i icraatta bulııpması ı ın 
hükiııneti tazyik etmektedir. 

İtalyan nriilıeleri _,....,. 
Roma, 9 ( ~-) - Pazartesi veya. 

salı gijnü Nevyorka gidecek olan 
İtalyan bandlralı Rex transatlantiği .. 
nin ekseri mevkileri tutıd•uştur .. 
Mı.kat; bir tanıftaıl da. 'bltet satılma.
sına devam edflmemektedir. 

Teeyyüd etmiyen haberlere göre,; 
pazartesi gijnü Triyesteye hareket 
etmeD limm. gelen A\lğloetaa; yolcu 
vapuwı askHI ~Uirtit edilı-

miştfr. ' 
Maarif nazırı mbelertn bpatd -· 

m1&1aı emretmiştil!. Bunlar bir sanat 
MeriDi Ja>ıııma&. maksıtlile aknmlf 
t.ed1mdlr. ___ ,, .. ,. __ _ 

JIMenfı ~ .... 3 ti W" 

Oı lr~111_,.. 
Londra J:Şarlrnjansı) - MüstemteltAt 

neureti Mm erayi Şeria hMtllnettnl Os· 
aısanJı borçlarından hissesine ~ milc
darı ödemekten muaf tutacapna dar bil' 
tebHI n~rettıdştk. 

Bu karara sebeb Mavera,t şe.-ia h ini-' 
DMUn.ln F1u.aüı hHılnasjp~ muntazamı 

bir tahsisat almllR ve .emh'Jiiın ytkuı bi:r 
atlııle md bakımdan möstaklıl , bia hala 
gelebileceği ümidinin pek az olmNlda'. J 

Maver;qıl Şeri& Jıüli8Jıi8titdaı Olımanh 

bortianndaD bisııelliHıiıab9t edin (llOOO) 1 
~ limhk ~ :lngilteıre hadaıesl 

ödeaılftil'. J 
:l.-ı8ul)= -·••ıt , 

BıirUt (Şatk ajansı) - Yransız maıı ... -
dam aıtınd i memleketlere da m dd • 
leri temini hu usımdll' müzakerelerde bu
lunmak üzere buraya trm. tadı lennden 
mürekkeb bır heyet gelmiştir. İ n heyetl' 
azaları tranm Suriye ve Lübnımın gıda 

maddeleri ihtiyacını temin edecek brr a• 
biliyettıe olduğunu beyan etrni erdir 



N«IA 7Q"Jn aksam evleniyor, hem de 
2 EyIOI ...... ı 

çok zengin bir mühendcılc. Bu düğun 
haberi bana inarulması kabil ohwyım bir 
n.iya gibi geldi, fakat bu meı:ıud h!disen.in 
en canb bir delili olan elimde tuttuğuıu 
davetiye bana her Beyin hakikat olduğu
nu isbat ediyor. Demek doğruymuş. 

Zilıolm on sene geriye gidiyor, bu, 
çerçeve dahilinde açık sarı saçları ıki 
kırmızı kordel!t ile süslenmjş on iki ''n 
üç yaşlannda bil- laz çocuğu görüyorunı. 
Bu prlıı çocuk komşumuz fabrikatör Hu-
10.Si beyin km, yani her gun bahçede bir 
:ırada oynadıgımız çocukluk arkadaşım 

- Necl!dan baskası değildir. Onwıla birara 
da geçirdiğimiz çocukluk hatıraları ha. -
yatımın en sa! ve en wtlı anlarıdır. 

En lxçmıa giden şey ak.,.~mları mek
tebden gelince o günku yaptığı çıl.gınlı.k
ları ~ kahkahalar atarak anlatmasıydı. 
Hattll kendi oyunlarma beni de dahil et
mek istadi, elime verd1gi ipi atlaır..asuu 
~mi: 

- Bec:erlksiz Faruk. diyerek kollarıma 
kilçücük yumruklarile hırçın darbeler in
dJrerek hınc.ıru alırdı. Birkaç ay sonra 
yan1.:ınnda boşalan bir E\Ve mülkiye mu

fetti~ Cevdet beyler taşınmıştı. Ailelc
rimbin hemen abbab olm:ısı biz küçükler 
ilzeriııde pek çı;buk tesirini gösterdi. Cev
det be7fu kızı Reyhanı da aramıza al<iik. 
Reyhan ela NeclA yaşında yani benden 
iki yaş ldlçflk, biraz hı~ın ve kendiııi 
bP.ğ~ bir )cızdı. Her oyun ve her 
bahiste bir kavıa, bir münak~a çıkarır 
;tı~eı siyah ı;>zlerlni çat.arak küser, bır 
.kenara çekilirdi. Fakat birçok defalar da 

kendi.si c;ılib gelirdi. 
Bu hal böyle de"·am f'derken Nt>clAnın 

olrmıklığmı çok isiiyoı'.dum. Bıı gece ya
nunda bir erkek kardcşirt olınası ihtiya
cılc çırpınıyordum, sana çok ~ieklcür 

ederim. 
Hem söyh.iyor, henı de .sevinç yaslan 

birer incı t..mcsi halinde ~ögsiıne doğrQ 
dökülüyordu. 

- Hiç o a!ncıın Neclayı böyle gelin el
biseleri arasında gamek istemez miyim? 
İyi amma guveyi beyi görmıyt..'Cek miyiz? 
Yoksu fazla se\'gin onu berkees göster
mene muni mJ pluyor? 

Bu alaymıa mas;:ıd:ıkiler gulrniye bdşlıı
yınca Neclfı yine o yaramaz kiıçuciif yu
rukfarını ba!Ul doğru sık .. n:ık: kocasına 

s~lendi: 
- Mecdi g~l bak sıma kimi göstı>rece

ğinı. her zaman bahsettiğim küc,'üklük ar
kadaşım Faruk, hu gece R~yhnnla ikisi 
bizi ne kadar me.,ud eltiler. 

Bu kelimeyi işıtince gaJTi ihtıyarl atıl
dım: 

- Reyhan burarla mı? 
Necl:'.ı hayretle gozlerini :ıçarak: 

- Sen Rcyhoını gönnedin mı·? Çok vc
fası1. arkar:l~mışsın gel gidelım 

Diye h~m kolumdan c;ekiyor hem de: 
- Seni gör\lnce ne karl<tr sevinecek-tir 

- Reyhan, diye söyleniyordu. 
Tabii Rilınck mecburiyetinde kaldım. 

En diptPki mas;:;oın önüne gelince Rey -
hanın büyük siy.ıh · ~i\zleri beni ipnotize 
etmiş gibi kımıldıy;ırıı;ı~ bır hale geldi!ll· 

Onun da bcmi gnrüıı~e sa~ır<iıgı halin
deo bı>lliyfll. N~diı: 

- Reyhan, i''ııruğu tanunıı.dın mı deyin • 
ce, ancıı.k c1ini 11:1atabildi. Yanında oturan 
4~-ıiO ya;;larıııdaki zatı bıı..na. takdim e
derken: 

-· Zeveirn .. 
• babası iflls eclip fabı ikasmı kapatınr11 Kellnıc-;;i ı::J:zıncl~uı adet.1 bir utançla 

HuiOsi bey ailesini alıp Amıdolunun bir - d(ıku ı l>eır ek Reyhanın bana tercih 
k:ıs:ıbasma çekiluıt k mecburiyetinde kal- ettigı bıı 1tılıuııdı. Necla: 
dt. Ncdanın bizden ayTılnıası pek uzuı:ı- . - J<':ıruk ııeıı burada a1.1cık otur, ben 
tiilu oldu . O fcd en.~t.antaneyi bir daha ıtf,rndı gdlrinı, diyerek sav11ştu. 
hatırlamak istemiyorum. U7.lln bir wm,,n :ığırtı ir stikünet • ic;in-

Günler ayları aylar seneleri tak:ib edi- de ı::edi. So7.ii :u.:ıın Reyhanın korası oldu: 
yor. Bu blrarada geçen wman beni gıt- -- Faruk bey, pokerden ho~lanır mı-

t ' le Jkytlana r.sr;ırengiz Aıir ~la -ı;mız? 

~ , ~ . • •!·. ' . 

F O S F A R S O L , Kanın eıı ha.ya.fi olan kırmızı j1mU'laclklan t.azeliycrek çoğaltır. Tatlı iştah t.emin 
eder. Vücude d~vamh gençlik. dinçlik 'ftlir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzl~"'ıı giderir. Mu
annid mkıha.zla.ida, barsak temtielliğiode, m~ Grip, Zatürrieye, ~ nekaka.tıerinde, Bel gev~ ve ademi ik
tida.nla. ve kilo almakta. ~yam ha.~ faJdalar t.emin eder. 

FOS FARS OL 'ün: Diğer bütün bnet ~unıblanndan üstiinlilğü DEVAMLI BİR SURE'.lTE KAN, KUV
VET, 1ŞTİllA TEMİN ETMESİ ve ilk 1mlhnanla.rd:ı. bile t.esiriai derhal göst.ermesidir ... 

- Reyhan! Sen değiıijmemiş benim iç.ın 
yine ayni hukuk talebesi Reyhansın. 

- Senin için belki öyledir Faruk. 
- Reyhan! Seni hiç yalnız göremiye-

cekmiyiın. Sakın itiraz etme, biç olmazsa 
bir gün seninle bir arada geçirmek saa
adetinden beni mahrum etme. Bunu hoş 
gör, yann benımle birlikle adaya gelıne
yik abul et. 

Reyhan yaşlı gözlerini kaldırarak yıU
nız: 

- Peki, diyebıldi. 
4 Eylül ...... 

Güneş ateşten bir çarşa.f gibi heybe
linin arkasına doğru uz:ııurkcn, dilden bu 
latif mam:arayı seyretmek insana bilyük 
bir neşe veriyor. Reyhan rla neşeli de
mm korasınl araba içinde oksijenli saç
lı birk:ıç genç kadınla görünce daha çok 
n~elcndi. 

Artık :ıy platin bir tep.si bigi .anada 
yavaş yaHlş yükseliyor. 

- Değil mi, hayır df'miyeceksfn Rey • 
han! Yaı-ın doğru gidip muameleye baş
l:lmaklığıma müs<iade edeceksin değil mi? 
Kocanı da bu va?Jyette g&-düktc=:n sonra 
artık müsterih olmalısm. 1' 

- Evet Faruk müsterihim arlık. 
Kollarımın arasında sıktığım Reyham ta 

mamile gerıdimin hissederken, Dilin önUn 
den geçen sand:ı.lın iı;inden bir akordeo -
nun ılık nağmeleri bize Viyana ormanla
rınıt tatlı bestelerini fısıldıyor. 

SABi H H. BAYAV 

Sıhhat Vek8.leünin nemi müs.-ıadesini baadir. Her eczanede bulunur. 
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Son piyasa yülı:oolişlerine rnr,rmen eski hadlerini muhafaza eden bilümum 
pamuklu mamu1abnuulan bir kısmının satl9 fiyatları aşağtda muhterem müşte
rilerimizin nazarı istifadelerine arzolunmuştur: 
Nazilli 
Nazilli 
Nazilli 

Ereğli 

Malatya 
Kayseri 
Bakırköy 

Basması 

Çiçekli kttpi 
Pijamalık ve gömleklik 

160 g~ patiska 
Yollu :ratak. yüzlük 
Kazallııası • ., 
Kapot bezi 

Metresi 33 Kuruş 
> 44 > 
> 44 ;, 

> 

> 
> 

75 
84 
30 
30 

~ 

> 
> 
> 

SÜMER BANK YERLi MALLAR PAZARI 
MÜESSESESi ŞUBELERi: 

tstanlıul, Beyoğlu. ~alata, J{adıköy', Ankara, 

• 
Devlet Demir}rolları . 1 SOLDAN SA.Ö A ; 

1 - Bir millet. 
2 _ Seven _ :ranı.nmıs bir atletimiz. Muh:ıınmen bedeli . (3282) lir~ -<>lan l'~i borusu kroşesi, buş•ııı Iuzıbl, duy, de., 
a _ Sonuna cA> gelse çayu olur_ Yap~ mir aplik ve atelye armatöründen ibarf't 7 kalem elP.ktrik malzemesi ( 10/6/1940). 

~amba günü saat (11) on birde llaydarpaşad.ı Gar bin:ısı dahilındeki koını~yuıı 
r~. 1 

4 _ Düğüm _ Bir barfiıı okunuşu. tarahndan açık eksilbne usulile satın alınacaktır. 1 

6 _ Ziya _ Bir nehir. Bu işe girmek is~e11lerin (246) lira (15) kuruşluk muvakkat temmat ve kan 11 

6 _ Nefer _ Rumen parası _ Sual edatı. 1RUl tayi~ ettiği yeSalkle birlikte ı~ksiltme günü s~ntme kadar komisyona ınüraoaatıa1 

'l - Bir memleket. ıı Jazımdır. ~ · 1 
8 _ Amerikanın siı:nalinde bir yer • Bu işe aid şartname1er k.omis~ondan parasız ol:ırak dağıhlmaktadır. (4567) l .. . 

Vahşi bir hayvan. lıp;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iiiiiiiii:i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
9 - Erkek keçi - Baş taranır. \ 1. 1 

10 - su - uymak. nhisarlar U. MüdürlügtJ ünden: ~ 
VUKARIDA N AŞA~IYA: 

1 - Kışın olur - Beynelmilel bir a1ak-
kabı markası. 

2 - Bir hayvan - Dudak. 
8 - Seneler yapılır. 
4 - Eskl bir silli.h - Arkadaş - B~. 
5 - Ne sıcalf ne soğuk'. 
6 - Yanardağlardan çıkar - Bir AI-go 

ta.biri~ 

'I - Çiftçiler kullanır - Bir nida - Otuz 
gün. 

8 .:_ Vasıl olan ... Murabba • 
9 - Cesed - tşaret - Büyük kayık. 

10 - Bir ne\: koca. 

I - Nümune n;, ~esi mudbidce 1000 kilo filitre k~ğıdı. 
- alınacaktır. ' 

II - Pazarhk 12/Vl/MO çarşamba gUnü ı;aat 14 de Kabataşta 
bı.yaat. iUbesindek.i ahın komisyonunda yapılac~ktır. 

" ı:;azarlıkl,ı sotıll 

l 

Le\ 3fmı ·~ ın~ 

III - Şartname 1 ve ni;imune sözü geçen şubeden parasız. alınabi1ır. 
IV - hteklilerin ta7in olunan gün Vf) saatte le~lif edecekleri fiyat 

,r, 7.5 güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona mür.ıcaatı::ırı., 

ifaerindE~ 
(4410) 

Naf_ıa ,.Vekile.tinden'. 
Eksiltmeye kODular:i ~ 
1 ~ Maıillada ltum. (ayının bi\'

1 

~hli ·e yah1gı Uc M:ır~.ra 
..~atının .ı.k~t ~ (145.56S) ).tra ii6) J':ug.ış.fur. 
" 2 -- .,EkSiltme 28/611940 tarıhiııo rasliyım cuma gfuıU saat Yi Cle N:ıfia \'ekaleij 

SU !aleti Reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usıılile yapılacakbr. 
3 - istekliler ek!dllme 68-Itnamesi, m4ka·ıele projesi bayındırlık İ'ileri genrl şart 

namesi, fenni ~ ve projelcrl (7) J.iı'.a .{28) .k.uruş mıık;ıbilindc ru iŞleri ~.i 
lladen alabilirler. 

b~u. Hatü bu Mıglmıtı o kadnr - llliy.ıt efeııılim, pok!'ri hiç aev-.m.e~. 
.cağ1sm1C"şU ki i likbal için kurdugum -- YazJk, b<'n de b:1foı kareye dahil ·· İzmit Halkevinde seçimler 

t - FJn!H:nıey.e,JfncbDmek için Lıteklil~rin (8.528) lira (28) kuruşluk mu\'akkı:t 
tlinbıat vcnnesi ve .elmiJ.tmenİn yapılacağı günden "'" az sekiz gün eV\Cl ellerind 
bultman vesikalarla blrllkte bir dilekçe ile N::ıfia Vekaletine mllracaat ederek bu iş'ı 
mahsus olmak Ü%ere Taib ahna1arı ve bu vesikayı ibraz etmeleri. şarttır. .ı projenin bile nkim kain rıa ~b ııldu, elmanııı rica edcccklim. 

Reyhanın hukuka y;:ı1.ılması üzerine o -- Reyhan llaı1ını oyıır.mıyorlar mı? 
• çok sevdğim dokfor1u.lç rı.ı.c-leğinden vaz- - - O da sizin gilıı pokeri~ lııç baııı tioş 

geçerek tıb fa Hes ne y., •lmıyarak o- - degildi~·, füıtl,ı flll ı;ebcbteıı arcıuıızda li>ır 
n.tn Jl'('Şi. ara Liri.ıkle:ım k deliliğioi bıle t·ııl, 'n1üWiktışalar olur-. JV•)'.h«n kncıısınm 
go. tenncl-.ten ı;:cri kaJ ıadıın, .. bıı :ıözJenndP.n ~ı~ıtn:;ı, <.ıstıbivL-t.inden du-
~beri ırraınızd;ı mcvcud }ıulun:m ·d'1klaı;nı ısıqyordu. 

cocuk!ug'1Tl saf ve ark ıdaşlık hisleri <ı!;- obi.lr salonrl;ın bir ~ık k:ıciın: 
kın ıaz:ın al , i karşısında d:ryanmnayıp - Talllt b<-y gelmiyorsunuz, <liye .• 
tc:>ba.hhur ~tuuyc ~slamıs~ı. Bu J.le\' Seslenince, Reyhanın· k~oı~ı hemen ve-
kaıb1erimlzc temiz bir <ı'kın bahşeltı ·i rindeıı. fıı ladı: 
wnsuz bır ü«ı.le veriyor. Bu azfmkilr - R:ınn nıibmade cderseıd?. kurşı k:ıre-
limldle tattmenin d. rdlırcü s .ııima l.a- ye d;1hil olnyırn nıali\m ya eski derd. Son-
d r brmandık, son:1uz a:;.kı nızıo koruya- ra karısına dönerek: 
çağı bir JUV:l kur.,bılmemiL için da .a bir - Reylıaıı !leo d.e yalnıt. dC<,.:i.l.sin ço-
Mmı.:miz kalmı~tı. Falı.:ıt Rt•yhanı faki.ılte- • eukJuk nrkada:ıın Faruk beyit• bol bol cs-
yj bitlımeden kaybettim, o \)aranın esiri, kilerden konuşup eğlenirsin .. diyerek y:ıo 
unginliğin kurb:ıru oldu, çünkü o iahsi- d:\ki sıılonfüı hu- masaya oturdu Allnhım! 
lım me;l -ğini, vllr!ını \e &~kmı yüzüstü ne abl~llık t'Üim de bu ge-.·e buraya gel-
bı akarak çc k 1.engin blr ır.Uteahhidle ı.lim. 

: edendi. llu v::ı.kalllll bann indirdiği· agu· - tçiııı!e buıuııduğumuz yıtlnızllt bana, 
darbe :;dlında istanbulda d mmadıın, d.lp- Resh:r11 ad:unt..k1llı tedkik etmek fırsa.
lonıanu ruxr alımız Çatalcaya gidip orada - tını Yeri) or; ~iyab selen tuv:ı.leti içi.n<le, 
avukatlık yapn"ı.ya b:lşladım. dalgalı ~ac:la1 ı; bey;"{Z teni (1n•rinde irl lro-

Henilz. kapanmıya yüz tutrn11s olan ya- yu sıyah ı,:özlerile Röne.-.ans devrinde 
ramı biraz end ı;elen davetiye en ağır Mkhel - · Aııge'in tırçasından çıkını~ bir 
rl:ırbclerle nişlerrve, ek baııa mazintl ha- tabloyu andırıyor. Mesud olmadığı cehre-
tırlatmıya 5ebeb old~. ,M<laınafıh çok sev- sındeıı belli, beu bedbaht oldum bari, 
dlgim çocukhtk arkac ,ı~ınun bu düğünü- o saadeti bulsaydı. 
l'le gıtmemezlık e!.miycceğinı. tkımizde de söz söyliyecck mecal kal-

3 Eyi&! ...... mamı~lı. Arasıra kesik cumlclcrle kcnu-
Bcyoğ)unun ( ... ) salonu binbir ziya suyorcltık, tangoyu fokslrnl, foksh'otu 

rıllında ı~ldıyordu, salona girince bcnı rumb.ıl;n· takib ediyordu, p:stcki çiftler 
ilk evvel gören Hulfısi bey yani gelinin çılgın gil>i döııüycırlnrrlı. Caz çaldııjı tan-
babası oldu. Zc:vaJlı adam çok ihtiyarfa- gonun son nagmcleriıu bı!ircre1{ :ı~ır bit• 
mJ$tı: Gür siyah saçlau kelcn gibi beyrız va!.-e ba~lanu~t ı. Araınııd:ıki bu sıkıcı 
olmuş. uzun zaman çekılen sefaletin de- sükutu bo;r.m:ık için : 
nn jzlıri çehresinde pek bariz biı· suret- _ Bu \"alsi b<tna lutfedcr misini7., de -
te tarkediliyordu. diın. 

ÇoJr samimi bir baba şc!katile boynu- ·1tir:n etmeden k.ab'lıl e!tı. Diz de ı;i!t-
nıa S<lTlldı. )erin ar<ı!;ın<ı katıldık, Rcyh;ın kollarmtn 

_ Evl!ıdım :t'aruk gelır.,,yeceıt.>in tlıye arasında, ınutenıadıyen clonuyord~ Hir 
fi:ı:ulfıyordum. ctT;lllk i,stemiyerek;• -

_ ffiç kard~lmin dı.iı;unlınde bulun - - Reyr.ıın me•ud muw:ıuz? dedim, 
n.az olur muyum efendim? O. hıç brkleınedigl' lıu . t:.ılin karşı-

lzmit (Husuıti) - ş .. lıriıniz Halkevi -
• niıı ~ube seçimleri nihayet bulmu&tur. 
Büy;ık bir aHlka ile gecen t>u seçımleri 

YM•yorum. 
O-il, ta rıh, edebiyat ıukieainde kaza nan ' 

• lar~ . . '.ı.... 
Asun Artman; Nuri Dı.ıt:<•rl, N~babat 

Belgin, Sa:ıdct Ç.ağıl, Es::u..ı. iliiurk. • 
Güzel S;;ınatl ;ı,r: 

İhsan Akköseoğlu, Kemı:ıl Selçuk, 
ııd Aral, Faik, İbrahim ~kmak. 

Köycüler §Ubesi: 
Osman Figen, Salih 

- Orhan Tan, Veteriner 
Ata Artun. 

Müze, Sergi: 

Kalemeioğlu, Dr. 
Süli?:rman Şırin, 

Hayriye Onan, Fahri Seyrek, Halld 
~ Neşter. · · 

Spor şubeıl: . 
Nail ~öre, Nı:zmi Oğu1, Kerim Oktay, 

Tahir Düzgôren, Kemal Turcl. 
Kütübhanc ve neşriyat: • 
Cevdı:l Baykı.1, Celin Evin, Cevad -r.:ın

r ay. 
Temsilşubı;sl: 

Yunus Nüzhet. Avni Duymlk, 
Erk, Suphi Demirbilek. 

Halk 8crahaneleri: 
Cevdet, TT::ılid Gürol, Cemil VuraJ. 
Bu şubeler içinde bilha•sa temsıl ve 

iı;timai yardun şubeleri çok faaldir. 
Şehrimizde yeni yapılmakta ola11 halle 

evi binası bit.mck üzeredir. Bu bina tz -
mitin en mulıte.)em ve güzel yapılarından 
biri olacaktıı. izmitin en ınut~a ve gü
zel yeri olmak üzere bulunan rıhtım bo
yunda in:ıa edilnı~tir. 

Halkevimiz yeni binasına geçtikten son 
- ra daha fo,ıl bir devreye girece..."l(tlr. 

Ankarada 

AKBA 

Basit. llir 
s~htckarlık 
Taklit 25 kuruşu nasıl 

yapmış? 
'Bursadan yazılıyor: 

Ispartalı veµ oğlu Ahmed ttnverdI a .. 
dında biri, :iehrimize çalışmaJ( üzere ıel
ınlfür. Evvelki eüıı Ahmed, Yenipaza?da 
Bifat Argi.ıdenin üı:u:ıından aldığı elanelia 
bedeli olarak fırıncı.ya sahte bir 25 ku -
J'U:iluk vermisiir. Yapılan muayene neti
ce.sinde; parlak bir kurşun tabakasının 

hakiki 25 kur~ üzerine basılarak Q.
karılan nikel 1 O ı>aralığın üzerine yapış
tırıldığı görülmüş ve böylece sahtekirhlc 
_aruaştlarak Ahmed adliyeye ve~ 

Çor luda 
İ{öy ınuhtarları kursu bit.t1 

Çorlu (Hususi) :- Köy muhtarla~ için 
10 ve Mtibler için de 5 gün devam .eden 
15 günlük kurs bitmiştir. Kursda köy 
kalkınması muhasebe memurıl Osman.' 
köy muamelfıt ve köy kanunu ta.tbikıi -Mı
ıned Taylan diğer adU, baytarı, ziraat. 

_ asayiş, askerlik, nüfus ve mali bilgilerde 
bu dairelere mensub birer ıat taralından 
verilou~tir. Fotoğraf kursdan bir intiba-
dır. 

Bu müddet içinde ftllika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edeınczlcr.J 
5 - İsteklilerin teUif mektuplıırını ikinci maddede yaz.ılı saatten bir saat e\ veli• 

ae kadar su ı~.ıert ~c makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. f 

Postada • olan Jteeikmeler kabul cdilm ez. ( 2628) ( 460 ı ) . . 

A Z M 1 SELA T - Nec1A görsün seni ne kadar ııevi- ııında irkilı!rck: Kitapevi _ Kağıdcıhk • Türkçe 
nerek. - Kocam fona adam c.kğiltli:·, dedi. ve yabancı dil gazete, mecmua, 

Beni pek guzıde bir kalabalığın otur- Yine bir süküııet oldu. l!u rrl~r ~ey.. MUHASIB ARIYANLARA 
k •~kdl · kitap. sipadşleriııi en doğru ya- B ' · k t el ı ban dugu. mas3ya ~ötUrerc nyrı ayrı - m han :;öze başladı: ir ço., ŞU" e ve muesses ere -

etti. Uzun zamandatlberi :ıosyetc ha)'iltınn _ Ne güzel figür yıı,ıııyorsunuz. pan bir yerdir, Erika ve İdeal kada çalı~ııuş iyi bk muhasib iş aramak-
k<ırJşmad1ğım için bu yliksek. şahsiyetle- _ J{ollnrmıın ::ı.rasuıc.la tultuğmn do nın yazı makineleri satış yeridir. tadll·. Referans verir. İstiyenlerin idare--
rin 1ı::arştsında ~baala dönmüştüm. da her figiir!ine yadırguın,ıdan iştirak Telefon : 3377 ~ miz, va.,ıtasıle (A. S) rumuzuna mektupla 

B~~ra~~~~~~ııq- ~~ l~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~rm~·~ir~a~c~~~t~~~-ı~~~· ~~~~~~~~~~~~ 
mcleri arasında uvertun.i yapan gelinle Sözüme cc\'ab \'crmedı, durmadan dö- , ., 
ıu•ef.yi giisterdiler. Necla yine eskisi gi- nüyoruz. nu v.ıls bana hiç de yabancı ' mı.------------------- 1940 lJmAl\IİYELERİ __ ..,_.., 
bi güzel ve zarif güveyi çok yakışıklı bit• gelmıyor. Halta birçol~ Jıulıralanm bu K o ~ D o ay tr=> em Da yedb Da 1 
genç; saaddlcri gözlerindeıı, bakışların- \'al:.-.~n Uzerinrlc toplanıyor. ncyhuu ba;ıuıı e:, - ~ \b 
dan pek açık bir surette anlaşılıyor. Nee- oınuzuına d.ıyamış miıtcnı:ıdlyen dönüyor: 
lii. kendini genç crkcgin ku\\eUi kolları - Rcylı.ııı ne du:;ountıyor-unuz? umu m.A.ı Merkezı· n den 
:ı.r<!S.lna bırakmış m:.ı.vi Tunanın köpüklü _ s~z de duşı.im.:elısiıtlz. 
dalvı:ın uzerır:dc uçan bır perıyi andı- - Belkı de ayni ,cyı du~iınuyoru%. 
rıyar. - Bılmem! Faruk bu '.ılıin adını bili-

Bu tablo it'ıne sebebi bilınmez bil' bos- yor mu..,unuı? 
luk, bir acı \erdi. - Şiındı Juılırladıın Joh.ınn Str:wss'un 

Niha]'et alkışlar ar.asında biten valsin _ cVıyana ornı:mlarının efs::ıncsi>. Bu val-
t;;ı.tlı rüyasından uyanan Neda ellerini u- ıoin ikiıni4 için de mti~terek hatmıları ol-

Münakasa suretile 
· 17 Takım tek ath araba ·koşumu· · 
Alınacaktır. NUmunesl ve şartnamesi için alAka

darlar.m hergün istanbuld~ Yeni Postane civarmda 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 lin.lık = 2000. - ı ::ı 

3 " 1000 .. _: 3000. - .• 
G 500 = 2000. - ,, 

12 2:;0 " - 3000. - .. 
40 .. 100 · 40LO. - .. 

75 .. 50 " - - 3750. - " 
210 

" 
25 .. = 5250. - ., 

Kl•şıdckr: J Şub•ıt, l Muy:ı~, l A:,us
to~. 1 i!.incitcşrin t.u·ihleriı1de JLıj\l

lır. 

~atmış bir vaziyette l;anıı dogru koşu - dugı.mu zan,nediyCJI'Um, bilmem hatırlar 
_!Yordu.: - mısınız? Bundan tam altı ~e:1e evveldi. 
• - Ah Faruk' bu gece buraya gelİnekle • Jkiınıi'; de .hukukta talel:ieyulk. Bir g~ce, 

beni ne kadar mesud ettin, senin burada evet böyle bir. gecede ve bÖyM? bır sa-

Kıztlay hanında Kizllay direktörlUğUne ·müracaatları: Sahibi.: Alııned Cemalcddin SAR.<\ÇOGLU~ 
İhale 13/6/940 larib va aaal onda yapılacaklar, _ .. tBasıldlğı yer: (Yeni Sabah) matbaası Neşriyat Müdü..-ii: Macid ('t1l'L.'l ' 


