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ŞEHRİMİZDE 
Taksimdeki 
merasiınJe gEce 

tertip edilen fener 
1 • 

alayları büyiik 
tezahiirata ves ·ıe 

oldu 

Şehitlık ziyaret edildi 
Gt'nc; Tiirk Cümhuriyetiniıı 18 

ine: yılclönUmü dün şehrimizde 
hliyıik ve e;andan mernsimlc kut 
lanmıştır. 

Daha. evvelki günden itiban!tl 
şelıir emsn.lıno t~adüf edilme
miş bir nek lde donatılmış bulu· 
nuyordıı. 

Dün, sabahın çok erken saat
lf'rinden itibaren halk sokaklara 
dökiihniiştü. Asıl kesafet büyUk 
gec;it re~n1inin yapılacağı 'rak· 
sim ıneydarundn göri.ilüyordu. 

Şeh itlıği ziyarnj ~~ <lildmte şayan beyanatta 
~~du. Söz.leri ar.ısında bir 
:~tıa. Jl'd}t deı m bir alaka u
r~yor. Roosevclt'in temiııa
.;ua nazaran, .Ameriknn de\•lct
~ elinde i~ anillıim vesika var-
ır. Bunlarm 'birisi A1manynda 
~ nıakaml:.:rı tara;fmdan ter
\i Ve tanzim edilen bir harit..1.dır 

(_ fA. ifil k ©l ır ©l <dl ©l ::)J::------
Reisicumhurumuzla o;du Banşm şen yuvası olan va anımız, .. hrn~an 

ve gençlik mümessilleri evladlarmm omuz armda şerefle yuksel yor 

Diin sP.b:ıh saat H da Parti 
idare hey(\ti reisi Reşad 'Mimar
oğlu yanında Parti idare heyeti 
uıala.rı bulunduğu halde Edirne
kapı şehitliğine~ giderek, bize bu • 
mes'ut günU ka.zandmuı kah
r..ı.mruı ve asil şehitlerimizi ziy::ı.-

;1\hn:a:nyaıun ıstila etmek ve 
~ altına atııı~ istedıği unm
ha . arı göstennektedır. Bu 
\ı tıtadan, Cenubi Amcıikanm 

1•
6 Orta Amerikanın da nnzi isti

~_.entellerinin çerçcvesı ı~ındc 
~llnduğu nnla.~nlıyor. Berlin 
k nubi Amerikada beş hükumet 
llrma.k istiyor. Bugünkü Pa· 
naına cümhuriyeti de naziler 
}!~ından tesis edilecek bu lıü· 
''IUnetler arasındadır. Mr. Roo
lıeveıt, Punama cüınlıuriyetm· 
~en bahsederken, "Amerikanın 
~Ynti menfaatlerle bağlı oldu-
l' ,, tarzında bir tabir kullanı· 
I 0 r ve Panamanın Almanya nü-
1.ızu. altına girmesinden Birleşık 

!:uerika devletlerinin ııe kadar 
be leessir olacağına. dikkati cd· 
b• lı:nck. istiyor . .l<llhn.kıka, Cenu. 
1 Amerikanın yalnız bir tara
fında olsa bile nazilerin yerleıj· 
~~!eri yahut hakim bir nüfuz 
~~ıs etmeleri Şimali Amerika 
~~i.n yakın ve da.imi bir tehlike 
~Ynağı addcdihnek zaruri iken 
fU tehlike mıntakasınm hudut
"~ın Panamayı ihtiva etmesi 
~ll:nali Amerikalıları bütün bü
~İin çileden çıkarınJığn kafi gı., ... 
heee~i aşikardır. Panama cüm: 
~ıyeti şu veya bu tarzda nazı 

takimiyeti altına geçecek olursa 
e:nı Atlantiktc hem P~fikte 
~uyvetli olmak mecburiyetinde 
.. Ulunan Amerika. yarı yarıya 
Za.YıfJ.amış demektir. lki büyük 
<teniz arıısında kestirme yol o 
~adar fedakarlık ihtiyarile vücu 

e getirilen ve tahkim edilen 
l>ana.ma kanalıdır. Bwıun kapa.n 
llleı.sı yani Birleşik Amerika. i~in f cçilmcz bir hale sokulması Bir
. llşik Amerika ya indirilecek ilk 
lllluraz darbesidir. 

İkinci vesika nazilerin hıristi
~<lnlık ve müslüma.nlık aleyhin
<leki tasavvurlarını ihtiva etmek 
tedir. Bu vesikaya göre naziler 
'&erek hıristiyanlığı gerek müslü 
tnanıığı tama-nen orta.dan kal
~nnağ~ muadil bazı icraatta bu 
·u acaklar. mesela lslam ve hris 

Yan kavimlerin ellerinden 
liUr'an ile İncili alarak bunların 
~erine Hitlerin Mein Kampfını 
rı~;eceklerdir. Ayni zamanda bu 

Ebedi Şef Atatürk'ün "Milli irademizin bütünlüğünü korumak • • 
ıçın 

ınuyoruz ." k·abrini ziyaret ettiler hepimiz çetin vaz·felere hazır bu 
An.ka.ra., 29 (a.a.) - Cümhur 

r<>İsi filli Şef t mıct lnönii, 
bugün ( diiıı) CiinıhuıiJ et ıı,a~ -
raını miina.~betiylc Anlm.rada. 
lpollromda y.a.pıi.au ~it res -
nrinclen enet U.'j:l.b'lclaki hitabt\)i 
irad buyunnu~lanlır: 

Gecit resminde r~~~~~~~ ----, 
ı l Pıy.ango -o-

Yılmaz kahraman 
erlerimiz çok 
alkışlandılar 

Ankara, 29 l (a..a.) - Bugün 
yurdun her ıköşooinde Cümhu -
rlyetin 18 mci yı.ldönü:ın.ü en tlç
ten tezahüratla lk.utıamnıştır. 

Bu mes'ut yıldönüımünü Gwt
la:ma3c için güıtlerdenılxri iba
zırlanmafktaı ola:ıı Türidyooin 
baış şclırı Ankara, daha dlinden 
!bayramın açılışı daki.k'3SJil(}a;n 
itibaren baştan başa milli renk 
lerhn.izle, caddeler güniin ma
nasuu üadelend:iren remizlerle 
ı:;üsleımUş buhuıuyordu. 

Bu güzel dekor içinde bu sa- .Moskova üzeriw1eJd .Alman tazyiki art:mışhr. Haritn, 1Barruz 

ün çekildi 
---»o•-----
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İzcilerin boru ve trampet ses 
leni bütün Ankarayı sa.rsmJ.31.ı. ~ 
Bütün gençlik Çan.kay.adan ru
ba.ren Büyük Millet Meclisino 
giden yollar üzerinde Milli Şef
lerini selB.m.l.aımak için fasılalar 
la yer alnıış buhuıuyorlardı. 

Ata.türkün manevi huzunındaı 
Reisicümhur İnönü, tebrik

leri ka.bul etmek w.cre Millet 
Meclisine gelirken bu gençlik 
sa.fi.arı arasından gCıÇll'Iliş ve A
tat.ürkün muvaıkka.t kebirleri.n:i 
ziyaret ederek Ebedi Şef.in ha. 
tı.rasını taziz ey~. 

Milli Şef, bu kutsal günde 
Oümhuriyctimizin ku.rucu.<m Af 
attürldin 'kabirlerini 7iyarete 
geldilderi zaman, ETuedi Şefin 1 
defnedi~ bulunduğu müze ı 
t6ıası önünde başta Büyük 
Yiiet Mecisi Reisi Abdülhalik 

Se\ gili mtanda.5larm1, 
Dünyn bulnruunın brcni.~ ~

sınt.d:.t.rı içiııde dinç \C ı,riirbfrı; 
bir milk·tin, hüyilk Tiirk mille
tinin b:ıv~nı liuiluvonız. 
ln'nnlığm · ve lr.ı.n~ıu ş1m · 'U\ıt
sı olan \'Dtmıınıız lmlu-.ımaıı e\'
J.Utlaruun omu:da.r:mtln wretlo 
yiikseli.ror. l\!illi iradernitlu bü
üinliiğiiııii horwn.':d• iç.hı hepi
miz çetin \'U.ZÜclerc luı:ı.ır bu
lunuyoruı:. 

Aziz \ıı.t••niliı.'j.l:Jnın, 

Diinyu.yı sarımtt IJir t•nhrin laır 
sı f1..,'ll.JUJ1 türlü tesi."'k•riıı.i biz ele 
monıleketinıizde du\'11\'oruz. Bü
yiil< )'ruıgma biıb~nanm 
Y!U'(~İ \C biifün dikkntimi:ro 
r14:,~n buL'l.}lrsak ~rofli va.
zlf e y-.ı.pımuıın ilk ~. yangın 
ortu.-.uula yn.53-<bğımızı bir an. 
wıutmanıaJ>.tır. Çok :nınlı.~ul nJ
ımılıyız. ller ~yinıizi idareli 
harc:unalı:nz. Her oJruida her . . , 
ıs )'ennde, htt tarhıdn., lıer Z!lı-
ruaıulan ziyade !,WL~nahyız. 
Şuurlu. ~ıalışkan Ye kalıram.a.n 
milletler, anutlc bu de\Tin halr
kıudan gelebilirler. • 

BUyiil< Türl' milleti, 
CümJmriyetimiz ~'iila;ek ül

külü, tomiz ahlaklı, vatan yolwı 
da caııuu cN.rgenıinın ileri lıir 
insan CE'miyetinin İ<l:ırt'6idir. 

Cümhutiyetimi7., milletimizin 
kc~di talihini doğrudan doğru
ya ida.re etme.si, milli irade)i nıı
ca!c kendisinin ku.llıwı.nasıdır. 
Bugün bizim büyük bo.ynunmm. 
dır. Bu anda bütün \ıJ.ta.ııdaı-1-
lanm.la 00.yrambşms.ktaıı ~k 
&e\'iniJorum. ~lilli bayram, şan
h ordumuza, izci \"e talebe eYlnt ... 
.lanma. kadın \'e erkek büttin '\'& 

taıı~anma kuüu olsun. 

n.:t etmislerdir. Reşad Mimar
oğlu Şehitliğe bir çelenk koy -
muştur. 

Vilayette yapııan resmi kabul 
Öğlcd<>n sonra saat 14 den it:

bar\;ıı Vali ve Belediye Rei.si 
Doktor Lfltfi Kırdar vilayette 
şehıimızdc bulunan mebuslar, 
komutanlar, parti ve esnaf te -
şck.külleıinin ziyaret ve tebrik
lerini kabul etmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi mütea
kiben şehrimizde b.tlJna.n kon
solosları kabul ebniş ve konso
loslar, kendi bükfunetleri nanıı
na tebrikatta bulunmuşlardır. 

Bundan sonra, merasime dahil 
zevat ve konsoloslar otomobil -
lerle bUyük geçit resminin ya
pılacağı Taksim meydanına ha
reket etmişlerdir. 

Taksim meydanında 
Saat 14 den itibaren merasi

me istiriık edecek kıt'alar, okul
lar, polis, itfaiye ve esnaf teşek 
külleri meydanın etrafında. yer
lerini almış bulunuyorlardı. Sa
at tam 14.15 de Vali ve Belediy.'? 
Reisi Doktor Lfıtfi Kırdar, ya
nıuda Oq:,eneral Fahrettin Al
tay ve Parti Reisi Reşad Mimar
oğlu olduğu halda Taksim Cüm
lıuriyet abidesi etrafında topla.n
mı~ bulwıan kıt'alan ve okulları 
teftişe ,.c kendilerine bayramla
rını tP-brikc başlamıştır. VaJi ve 
Belediye Reisi Doktor Lutfi Kır 
darla Orgeneral Fahrettin Alta
yı merasim içın şehrimize gel
miş bulunan bir çok generaller 
takip ediyordu. Bunlar arasın -
da Korgeneral Cemil Cahit Toy
demir, Konuniral ŞUkril Okan, 
lforgcııcrııl Rü5tü Akın, Tüm -
general ve İstanbul Komutanı 
Rifat Matı-as, Kemal Balıkesir
li, Örfi İdare Komutan vekili 
Ziya YıızgaJı, Zekai Okan, Hüs
nü Rıza Ünsal, Asım Tınn.ztepo, 
b.zet Aksalur, Yünınil Ore ... ·n 
Kemal Ya.'}lnkılıç. Ekrem T·T· 
ker göze çarpıyordu. 

(Sonu aayra 4 ı!itun 4 de) ~ dine a.it emlak de mUsadere 
Ol Una.ca.ktır. (8onu ıaa.ııfa 3 ıütun 2 de) j -------- --------------

Bu vesikalar hakikaten vesika 1 
~dedilebilecek bir mahiyette 
lnidirler? Yoksa naziler aleyhin
de diinyayı tahrik için uydurul
~uş birer kliğıt parçasından mı 
1~.ar~ttirler? Bugünkü vaziyete 
~ore, bu bapta bir hüküm verme.. te kalkmak bizler için ciddiyet. 
~ telif kabul etmez bir hareket 
bltır. Fn.ka.t Mr. Roosevelt'in bu 
eya.natının bUtün dünyayı alS... 

kadar edecek ve herkesi az çok 
~dişeyc düşürecek bir vasfı ha
~ olduğu dn inkar edilemez. 
d Şimdiye kadar siyaset fi.lcnıin
t·~ çok sahte vesikalar görillmüş 
llr. Fakat bwıu bizim kadar el

Uiise3in Chhid Y AI~ 



YE .. ~ı SABAH 
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1.ı!ançlmedbe rsaradehcaetblıık·ctaapntanmvUre ekce: yeni bir konforansdan bahsedil· gelmiyor mu? . 1 
wu eliğini de bildiriyordu. 

~S:ı::~~fEtı:~:~ti~ ~E!~~rtr.:~~~"f"~~ Beg!!nname verme yen 1 karar 1 ar veri 11 y oı 

:..:"&zan: A. Simone 

ll!'a.lmt, Mnndcl ile Reynaud'nun §ilrmek te.sebbüsleri vukua gel· muh/eti UZBilldl 
ıısrarbları iızerine, Çek hukukuna eli: Da1adier'ye istifalarını ver- Odun tacir, depocu Ye satıcı- Bu :cıere bakmak u .. zere bı·r Umum 

Ç ir tazyik yapılmaması ka- mış olan nazırlardan bazıları larından istenen beyanname •..-
ı arlaştı. Kabine içtimaında.n son ak sakallı ihtiyar ayan reisi mühleti 5 lkinciteşrine kadar müdürlük ihdası du" şu·· nu•• lmektedı•r 
ra, Bonnet Çek sefirini çağırt - Jules Jeanneney'ye işi açıyor- uzatılmıştır. Bu kararın ittiha.-
tı. Bir saat sonra, Stefan Osus- ıa.r dı. Mebusan meclisi reisi Her- zına scbeb, mühlet dnrlı~-dan tstan. .bul İnşe MüdUrlU~inUn {İBtanbul !aşe ve Milrakabe U-
ky, Quai d' Orsay'uı terkettiği·· t' d · ö•"' ti traf b~ ,, rıo ya a yenı bir kabine teşkil dolayı stokiarın tamamile bil • vazıye e ında tetkikler ya- mum M'tldürlüğü) ihdası da dil-
mm.an, bitkin harap bir adanı- etmesi için teklifler yapılıyor- dirilememiş olıruısı yolundaki pılmnsma başlandığını yarınış- şünülmektedir. Bu Umum Mü • 
dı. Bekeyen gazetecilere~ söz- du. Blum ile onun eski !hariciye melhuz iddiaların önilne geçmek tık. lstanbulun diğer şehirlere diiıiüğil. Fliyaıt 'Mümkabe ıko
l~s~!*~ızda mahk\im edil- nazıl'l Yvon Dclbos da Sağ ce- tir. Mükellefler beyanname ile nazaran daha kesif bir iş haya- mi~mı, işçi ve fiyat tesbiü iş-

. b' nm naha mC?SUp ~ Başvek~l An- stoklannı bildirmeğe devam et- ... tı merk.ezi.olınası, iaşe teşkilatı- lerile alakadar blitiin da.lreler-
mdış ır ad görüyorsunuz. O drc Ta~dı~uyu ıstım?.aç cttırccek mektedirler. Beyannamelerin ~a yenı bır veçhe verilmesini den mUrekkcp olaca~ söulen • 
a amın müdafaası bir kere bile k.a';1ar ılerı vardılar. Çek ortn el- tevdii devam ederken bir taraf- l~Ju. kılmaktadır. Tfoaret mektedir. 

0
' ,, 

dinlenmeden aleyhinde karar ve. I çısı Osusky parlamento nza.ln • tan da şehre yeniden odun ge • Vel~a'leti, bu ihus;'.lsta ~chrimiz.. 
rllmiştir. rmdan ve na.zırlund;ırı bir cogu tirtilıncdiği na.zan dıkkati cel- dekı alakadarlardan mn.himnt if>. Maama.fih, dediğimiz gibi, bu 

Bu pek derin surette feci bir nun ziyaretini knbul etti. Bunlar betrnerre başlamışbr. temiştir. İstanbul t~e Müdür • hususda henüz verilmiş bir Jm.1 
manzara idi. Çekoslova~cya ihlıltumctıni metın Evv~lce de yazıldığı gbi, bu lüğUnün kaldırılarak yerine bir rar yoktur. 

fÇekler üzerinde hiç tazyik va- da\7anmaga lkna etmesi için ri· vaziyette icab ederse belediye ----~-----------=--
pumaması kararının ne suretle cada bu~un~1yorlardı. mahallinden odun getirtmek Led A 

:tatbik edilmiş olduğu bu sözler- . J<~tesı gunii, Dal dier kabine- birlerini almağa başlamıstır. 
den anlaşılıyor. sı duşmcge ınahkinn göriinüyor· 'ıı: 

19 EylUldc, Londra mukarre- du. Komünistler parlamentonun 20 gO n hapse 
ra:tı resmi bir nota ile Çek hü- içtimaa davet edilm sıni ıstedi- mahkum oldu 
kfunctine tebliğ edilmisti. Fran- !er. Meclis aleni ı·cy vcr:m k mcv Ahmet adında bi.r çoban geçen. 
sız halkı bir hafta geçmeden bu ki inde bırıılnlırsa, ekseriyetın Jcrde lstanbula gclmis :ve dün 
teklifleri tamamen haber ala- Daladı.er ..,., •n et' -:k • ~ vonn nın enw. ~ ·a- gece de Şehza.debaşıncin bir şa-
madı. lanna iştirak etmiyooeği yahut rnpçıda şarap içerek sarhoş ol-

Eylfıliin yirmisinde, Çek lıü- edcmıyeceği muhukknk görilnü- duktan sonra Mustafa adında 
kfuneti Londra mukarr., .. atıı1ı vordu B ç .,, üh. · d R W4 • • u oı:ı. :m mı nıı a, a.- bir yabnncı ile oobcpsiz yere bir 
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reddetti. O akşam, İngiliz orta dikal Sosyalistlerin parliı.men - kavgaya 'tutu§Illuşt.ur. 
ıelçisi Ne.wton Pragdnki Çek t~.d~ki li~erleri Llbert Chicbc!ry Musta.fanın hayli kuvvetli ol
hükfunetine "eğer bu red kara- hukıımeti hesabına vaziyetı kur- duğunu ve kavgn ederse dayak 
Dnda ısrar edecek olursa. lngil- tardı. Radikal Sosyalist mebus- yiyeceğini anlayan Ahmet bıçak 
tere hükumetinin Çekoslovak - !arın ekseriyetini parlfuncnto - çekerek kendisini korkutmak is
VAnın mukadderatı ile alakasını nun ı"çtı·maa da et• · l bul t ~~ v ını rn c - temiş, güriil. ··tüye gelen polisler 
keseceğini., haber verdi. Fı ansız memcğe kandırdı. tarafından ynke.la.nmrntır. Dün 
orta elçisi De Lncrobcde onun bu Chichery'nin tedbirinin neden birinci sulh ceza mahkemesine 
hattı bn.reketile tamamen muta- muvaffalt ld ~ u · l bık idi. 0 ugun ıza. 1 JÇµt or- ı.•erilen çoban silfılı teşhiri .su-

tada iki rivayet dolaştı. Bir ri- çundan 5 gün hapse mnhkUm e-
Eylfılün 21 inde. sabahleyin vayete göre, bazı muhalıf radi- dilmis ve hemen tevkif o1wımuş 

aaa.t ıikide, Cümhurreisi Bcne:ı kalleri satın aldı 've onl 
fk1 sefir tarafından, yirmi dört lisin içtimaa daveti tek~~~~ tur. 
mat zarfında beşinci teşebbüs karşı muhalefette bulunmak em Fazla para isteyince 
lerlni yapmak ü?.ere, uyandın!- rini verdi. Diğer rivayete göre, Kasım.paşada Küçük Piyale so 
dı. Sefirler pek istical ecliyor.lar- Daladier meclisi dağıtmak teh- kağındn oturan Emin, dün, Ka
dı. Çünkü Cha.rnberlainin Hitlere didme kalktı. Dağıttılı.-tan soma sımpaşa iskelesine gelen bazı eş
eevap vermesi için kabul edi- da memlekete hitab ederek "sulh yalarını arabacı lama.ile taştt -
len bir hafta müddet hem.en he- mü yoksa harp mi?,, esası üzeri mak istemiş, 1smnil fazla para 
men bitmişti Sefirler bir ülti- ne yeni intihabat yaptlracağını "st.ediğ"inden aralarında. şidd W 
matom getirdiler. söyledi. Radikal Sosyalistlerin bir münakaşa ve mUteakibcn de 

"Eğer harp Çekoslovak hUklı- iç.inde yalnız kendisine tnraftur 

1 

kavga başlamıştır. 1 
metinin menfi tavır ve bareke- olanları tutacak ve gizli tahsı- Kavga sonunda 1smail bıçnğı
tbıden dolayı patlak verecek o- sattan onlara müzalıerctte bulu- nı çekerek Eminin Uzerin abl
lllI'Bat Fransa harekete geçmi-' nacnktl. Maamafih, genel kur- nıış ve kendisini kamından ağır 
yecektir. Bu takdirde, Çekoslo- may tarafından yapılan tazyik surette yaralanmıştır. Y.arnlar:ı 
vakya. harbe sebebiyet verdiğin- neticesinde, Fransa.da "kısmi tehlikeli olan Emin hastahanc- j 
&:!1 dolayı m 'ul tutulacaktır. seferberlik emn verıldi, altı ye- ye kaldırılmış. suçlu yakalan -

Milli Piymı:ıgonun l941 Oüm
huriyet Baynımıruı. aıı::msus 
fevkalade çekili. · dün Anknra
da İpodromdnki :Wronden son
ra saat 17,30 d:ı Scrgicvinde 
yapılmış ve çekilişi kalab:ıhk ıbir 
halk ıkiliiesi t "p etmiştir. 1 

Bu çdklltşt:e kazanan numa
raları <&..~ya. l azıyoruz: 

50. • D1llll9m 

193245 
20.000 lira lınznn..'Ul nwna.ra 

106907 
10.000 lira kazannn numaralar 

094142 307972 
5.000 lira kazanan nuııı:a:mbı.r 
10818 016876 070961 201039 

332082 376079 
2.000 er lira imznnan nnmanılar 
~n boş ru~am.ı (22000) ile m 
ha.yet bulan 4 bilet. 

Son beş rakamı (61922) ile ni
hayet .bulan 4 ibilet. 
Son beş ralw.nı (67145) ile ni
hayet !bulan 4 bilcl. 
Son !beş :rnlkamı (92018) ile ni
lhayet ibulan 4 bilet. Eğer Çekler Ruslarla kuvvetle- eli yüz bin kişi silah altına çÜğ- nııştJr. 

rlni birleştirirlerse, harp bolşe- nldı. --------------------------
vik aleyhtarı bir haçlılar sefeıi Bu arada Lord Halifax kw
haline inkıHlb edebilir ve Fransız dilerini sef rberlik yapmaktan 
'Ve İngiiz hüküm teri için de bu daha uzun müddet menetmek 
~erden kendilerini nyn tuta ~ mes'uliyetini kabul edemiyece· 
bllmek pek zor olur,.. ğini Çeklere bildirdi. 

Bu Ultimatomun yukarıya der Eyl\ılün 24 ilnde, Chamberlain 
cetttğimiz muhteviyatı Münib - Godesberg'den döndü. Dolaşnn 
ten sonra, Çek kabinesini içti - şayiaya bakılırsa, Hitlerle b:r 
ma.a da\'et etti. Çekoslovnkva uzlaşma teminine muvaf tak ola
htikfuneti Ji"'ransız milttefikinin mamıştı. Harp yaklaşıyor gibi 
Wtimatomu flc karıu1aşıncn, Lon görünüyordu. 
drn mukarreratını kabul etti. Ayni gün, Pa.risden hicret 

Ayni günde, Bonnet Fransız başladı. BU;'i.ik kısmı refah için
kabhıesine verdiği malfunatta deki kimselerden on binlerce in
Ceklerin Fransız - İngiliz tek ~ san alelacele payitahtı tcrketti-ı 
liflerini hiç tazyiksiz kabul et- ler. Benim telef onum muttasıl 
mi§ olduğunu temin etti. Ha.ttfı çaldı durdu. Do Uar ve ahbaplar 
onun aözlerine bakılırsa. P~ veda ediyorlardı. Öğleden sonra 
sokaklarında bir takım nlima - ilk s atlerde bizim gazetenın 
yi5çiler: mU(iürü harp çıkarsa. garetc.nin 

Kahrolsun F.ransa.! başka tarafa nakli için gazete 
Avazeslle dolaşmı tardır. erYanile isti arelerde bu1ımdu. 

Fransız nişanları ve ma.dnlyaları Hükfımetin Clermout - Ferranda 
Fransız sefarethanesi önline biri yahut Tours'a gideceği s··yteni
yığın halinde toplanmıştır. Fran yordu. Garetenin ma.1i işler mtl· 

z askeri heyetinin reisi general dürü civar şehirdeki bir matbaa 
Fa.ucher istifasını verdi. Askeri ile gazetelerin ta.b"s hakkında bir 
ni§alllıınnı inde etti ve Çek or- anlaşma yaptı. Büyük gazete c
dusuna girdi. rin hükfl!"leti takip edecekleri 

lfütcaddit kabine nazın -Rey- söyleniyordu. 

ARBİ oo<'.3URDUGU MESELELER 
• 

• 

A 
• Burada mevzii bir savaş hazırlıkları göze çarpıyor, 

önümüzdeki hafta Libya - Mısır hudutlarmda 
kanlı hadiseler beklenebilir. 

Yazan: ·----.. ====I Emekli General K mal Koç.,r ·Ef :::=::: 
H arp bir millmin yaşama e.lele Avrupa 9c3.Ttlla.nna, öU!ki 

de m~irleriyle birlik.te dün
ya denizler'!lle h!ldmdir. Harbi 

:::fu ~~~r~~l~ ~: ş:ıı:ı ülkel"rdedfr. ~ 
(Sonu sayfa 4 .sütun 5 dıı) 1 

imkfınlnnnı silah güciyle 
temin eden bir vru.ııtadır, diyen
ler, ş.mdiki kaiılı bidircy.ı, bir 
zmnrenin üstünlük elde etmem 
Ü7.el'e btekin( im'hayıa girişın.c-
si ile ifade edebileceklerdir. Her 
ilki tı.ruf da, bütün kn.ynalkla . 
nnd kuvvet ela , bu gaye
ye ukışmıyn özemnel1. :c, "ya r 
hep, ya ıbiç., dü•d.ı.mınu biltip 
etmektedir. Gerçcı~. ba'his mev
zuu olaın :milletler :için hayn.t ve 
ya memattır. 

Son beş :raXn.mı (94220) ile ni
hayet bulan 4 ibileL 
1.000 erlin. kn:l;an;uı nomarnl:ıl' 
Son beş n:dı:amı (28399) :ile ııil
lınyet bulan 4 bilet. 
Son beş nıBmmı (39201) ile ni
haya bulın 4 bilet. 
Son beş m!kamı (49761) ile ni
hayet blılıın 4 bilet. 
Son beş rakamı (49975) ile ni
hayet bulan 4 bilet. 
San be.'} ra'kanu (56302) ile ni
hayet hula:ı 4 ıbilet. 
Son beş raJuınıı (64605) ıile ni
hayet bulan 4 bllot. 
Son ıbeş rakamı ( 68089 j ile ni
hayet b.rhı.n 4 bilet. 
Son beş railmmı (7570 • öe ni
hayet bulan 4 bilet. 
Son lbeş rakamı (77808) ile ni
hayet bulan 4 bilet. 
Son beş rakamı (99331) ile ni
hayet bwan 4: ibiıet. 
500 er lira Juıznnaıı numaralar 
Son dört ıııakamı {3569) ıile ni
hayet bulan 40 bilet. 
Son dört n:.llmnn (9073 )ile n i-1 
hayet bulan 4.0 lbil&. 

100 er lira lm.z.uınu nwnarab.r 
Son Uç roGtrumı (228) ile nihayet 
bulan 400 ib1let. 

1 

l O ar lira kazmmı numaralar 
Son m :r.ak.'.\llll ( 49) ile nihayet 
balan 4..000 bilot. 

2 şer lira Jm:mnan numamla.r 
Son rakat.nı (5) ile nilıayet. 1:m
Jan 40.000 bilet. 
Son ~ınu (6) ile niayet ~ulan 
40.000 et :iiknmrlye ahıılar . 

Bu çekilişte ikrnmi. e k~ 
nan y«leri <hda yau oruz: 

50.000 liN. A!Dkara, 20.000 li- ı 
n Eslciri ir, 10.000 lira Mesu
<h'ye, 10.000 lira Ad na, 5.000 
lira Ankara, lstaııbul, 1.zm r, 
Yozgat, Mersin. 

2000 lira 7 pal'Ça.Sı İstanbul, 
f parçası .Aın~ıı:ra, 'birer parça
sı Artv.at, Emaa, .Manisa, Es.- ! 
~ir. Sın:g'ltr1u, Af!muı. M~ 
ztt''On, Man.fuı, Kmşehlr, 1000 li
ro 12 parçası İstanbul, 5 parça
sı Ankara., 5 pJrçası mrur, 3 
parças1 Adana, birer parç:ısı 
Bolu, Samsun, Af5 n, Bıur.3:1, 

e ! 
um 

naud ile Mnndel de bunların a- Ahval peyce foruı. görUnUyor
rasmdadır- Daladier'ye istifala- du. AY!li gim, Bonnet mukabıl 
rını \•erdiler ve kendisini bcya- tnarnız içın kcndı stratejisini 
natını mlisaid zamanda yapmak hazırladı. Sonra Fi ndin'in orta
ta serbest bıraktılar. ya vurduğu gibi, ikisi de bir ------gı------

DiYOR Kİ: 

Konya Belediyesinin 
nazarı dikkatine 

Konyadnn blr okuyucumuz ya
~yor: 

«Konya Belediyesi binek nrnb:ı
lan için bir tnrife hıızırla~tır. 
Tek ntlı yilk arnbalan pazarlık 

usulile is ynpmaktadırlar. 

-o-

Yazan: Yaşar Nabi '!!.!f!. 
•ğilıle. B ayramlann en bUyil ~ 

Türk milletinin 3~ ııt1 
dirilişinin yıldönümünil düJI, bit 
zamanki gibi vakur \'e tcınU 
heyecan içinde lnıtladık. ~t 
kiz yılda. ardımızda bJI11."-10' 
mız mes:ı.foye bakarak se~ 
mek, ve öğünmek hakkıfll,# 
Bugün, bayram ertesinde ' !ı 
miz, da.ha almanuz gerckell 
dutsuz mesafelere ibakarak b 
tün gayretlerimizi toplayıP "! 
bir inan ve güvenle yenidell ı:; 
koyulma.kur. 

İnsanlığın başına musaJ.lıil ~ 

Eskiden 15 - 20 kuruşa istasyon 
.sc!cıi yapan ımıbalar bugün liyat-
1arını bir mWi ~ bulun
malttndırlar. Buna hak ''ermemek 
insafsızlık olur, çünkü kilosu 3.50 
4 kuruı;n satılan nrpa da bir mls
li halt~ daha da fazla yüksclm1$
tir. Beledi~ önfınden istaSJona 
kı>dar pazarlıkla sdcrı (50) kuru
şa kiralanan raba sahıbı pazarlı
ğınd:ııı menkul eder de 25 - 50 ku
ruş daha fa:rla :r.ammetmek yani 
(80) kuruı; i terse )'ilk sahibinin 
znrarına hareket etnuş olınnz mı? 

lan korkunç harp f elfıkctl 

1 
dışında kalmış olmak bi1j!ll 1~ 

· biiyük bir nimet .. Bu nın1et~ 

1 

faydalanarak. yurdumuzun, l"'~. 
büyük olduğunu bildiğimiz ~ 
sikler:ini tamamlamak i ~ t 

1 hşmnlarımızı bir kaç mish 11 

Böyle bir vaziyet karşısında ka
lan hnlktnn birisi bel ~iyenin bu 
işlle al!ıkadar komiseri ne şik!
yettc bulunursa bu işlere karışa
mayız. Tek ntlı arab:ılar için nıırh 
yalnız bu_d y içln:lir dı~ c şik-fı· 
yetçiyi ba;ıındnn savması doğ'ru 

mudur? Bu zaUn isgnl ettı!i ma
kamdaki hikmetı \'Uoudu nedir? 

ihtikar yalnız giy.·m. ve liyccek 
işlerinde ddlil bö) le mı'kı1 \•nsıt -
lannda da yapılmaktadır. Dclcdı
yenin Konya .gibi arabası çok işi 

bol büyük bir şehirde, birinci de
:rcccdc '\iazifcsı olan bu işe ehem
miyet vermesi lAzımdır, knna::ılin
dcyim.:. 

Roosevelt·n 
ahsetti~ 

ves·ka ar 
( Baı;makaleden devam) 

bette Mr. Roosevclt de bilir. Vü· 
sikulnr .eline geçtigi znman ouuu 
da şilphelenmcsi ve mcs leyi ta
mik ve tevsik etmek iı:ıtemesi tu
bii idi. İbraz etmi~ olduğu yi\k
sek mevki ve gerek kendi mem· 
leketinc ve tarfüine gerek biitiin 
dünyaya karşı omuzunda taşı
dığı mühim mesuliyet onu ha • 
fıfçc hareketlerden ve esassız 
iddiaları ortaya atmaktan cl- ı 
bette meneder. Hasılı, Birle. ik 
Amerika cUmhuriyetlerinin reisi 1 
bu iddianın doğruluğuna kat'i 
surette emin olmasa idi bi.ıtim 
diinva mü\•acehesinde sözlerinin 1 
mes\tliyetini deruhde edip de 
böyle bcy:ı.nn.tta bulunmazdı. Bu 
mütalea bizleri Mr. Rooscveltin 
haber l\'Crdiği şeylere innnmıığa 
meylettirir. Fakat diğer taraf
tan inanmamıza imkfi.n bırak
mayacak başka düşünc·eler de 
\'ardır. 

Alman hükiımetinin l·cndisini 
çok zor bır mevkide hır cak 
böyle !bir haritayı y:nbancı ellere I 
geçebilecek :tarzda bol bol tertıp 
ettinnekt.c r.e mcnfnati \•nrdır? l 
Nazilerin ~·üksclt sisaset mnh-' 
filind böyle bir istilfı. plimı l\'"C 

hari tanUm edilmiş olsa bi· 
le bunun eıı gizli doS)"lllnr içinde 
saırtı c ~ması icap ederdi. Bir 
ııUsh sının nasıl olup tn Roose
'elt'in eline geçeceği kolayca 
iztılı edilemez. ı 

ı~füslümanlık ve htristiynnbk 
lıa1dundnld rmcllere gelmce, nn
:zilerin dırı telakkileri malüm ol
duğu iç:in Müslümanlık ile lmıs· 
tıyanlığı ortnclan kaldırm.llt ıs
temeleri aklın nln<':lf.'1 bir cy-
dir. Gerek Müsli.ımnnhk g rek 
hıristiynnhk bütün mlımin erin 
kardı:. ve müsavi olmt arı prcn· 

tımuılıyız. 

Gerçi bugün, her zamanı.~:: 
den müşkül .şartlar .içinde bll r 
nuyoruz. Giriştiğimiz i~?~~ 
çoğu malzeme kıtlığı ymüw •• 
yanın kaldı. Memleketin bet t . 
rafında münakalat darlığı JteO 
dini hissettiriyor. Fakat bU .~ 
geller azmimizi kırmak şör 
dursun, bilfı.kis aı1:ırm.ahdı1'· 
· Knfi derecede bol oımnY'11 
lnaddeleFin yurdwı içinde fitti' 
yaçlara göre tevzii işi başlı ~ 
.şına muaz1.3.lll bir teşkilat 111~ 
lesi yaratmaktadır ki bunu ıı 
:kadar muvaffakiyetle hallcdcf. 
sek sıkınt1yı o nisbatte hafi~!, 
miş o1aca.ğımız tabiidir. Dı~" 
taraftan, her ne pahasına 01\lrl 
sa olsun, istihsalimizi me'"ıı 
iınkfmların 8.zamisine kadar 3(• 

tırmn.k gayesi uğrunda hükt1 

metle mi11et clbirliği etmelid1f 
Burada da. gene, alacağımız ıtt"' 
ticelcr pfün ve te.5kilat işin~ 
gö:-tereceğimiz muvaffaldyeti.11 
derecccıine bağlı olacal:trr. 

Milletçe her zamandan zi).,dt 
uyanık ve faal olmnmır.a g#. 
ken böyle bir zamanda şaf161 
menfaat kaygularuu geriye b1fl· 
karak, biiyük, sen ve mes'ud gO'_. 
meyi hep birlikte dilediı!iilt1• 
\•atanın menfaatini her seydeJl 
üstün tubnnlıyı.z. · 

B. kir imkanlarla dolu bı;' 
meml ketl'e yastyoruz ki her lt6-' 
nş toprağı bir define. B · ı· 
neleri giin t!'::ıfuna kavuşturfl1n: 
\•e bu •ımtnru bir eennet yaprn 
için sa.vas:ma'k: bu sava.c;lann ıı 
meffl'uu ve en W\•klisi değıl 011

• 

dır? 
~· .. ,vvvvv,,,,,.,...rJ 

Eşek e ge7. , 
vapuru kaçı dil! 

-
Otelde rezalet çık nP 

mahkemeye di :1t ·.! 
Haydat· adın~n bir f;uuı,' 

CVV<-lki gün Büyiıh.-nrt • 
ahb bma o;itmiş, b rnh~ 
rakı frip esı°-kl"" gemılr• n 
ra vapunı kaçırd!ğmdan b r 
teld· yatmak istcm.ştir. An 
yeri olmadığından ot.ek1 k · 
almamı .. , bunun üzeıinc Jfo J 
ba 1:'ırıp cnC'lrmağa ve r&al 
ka.mmCrn. ba.şlamıstır. 

Yeti en be1ı:d ve po1i~t'ı· t 
fınd3.n :\'akalanan . anho e 
netçı birinci rulh ı:;u1h rezn t 
1 m s n<'.c rezalet C"ıkara ı· 
recede sn,.hoş olma.k . 11cn 
2 .M,in mUddetle h&pse m h 
edilmi'>tlr. 

.Yilrteci Fransız ma!buatı 1 plfi.nda mutabık kalını tardı. 
bUyük bir şevk \ heyecan için~ Flandin Fransız kavmine 5! Ih 
de, hükfımetin kararını nlkışlndı lehinde bir müracaatta buluna
lar. Bonn~'yi mctiteöen bru ma- caktı. ı.ıuallimler birliğinin nü
kaleler bu gazetelerin siıtunla- fuzlu şefi Andre Delmns da böy
nnı doldurdular. Radikal Sos - le ynpac kı:.ı. D lmas 'harp a1cy
yalist1erin Sol Cenahının orgnnı hinde f)iddetli bir beyanname 1 
olan L' Auvre, uzun tnilddet Ra- neşretmeğe kendi icra komite-' 
dikallerin Sağa doğru temayül- sini ikna etmeyi tekefl ül ediyor-J 
leri aleyhinde bulunmuş olduğu du. Bu beyanname memleketin· 
hnlde, Çek buhran nın ba.c1lau . her tarafına yap tınlncaktı. 
gıcından beri t.eskin taraftarla- Flnndin'in halka vuku bulacak 
rına iJtih etmişti. füdUrü müracaa.ti için icap eden para 
<.Te::m Piot uzun bir makale neş- Bonnet tarafından avans surcti

~ nıJlf küresi sa!khıleri a
rasında, medeniyetin .inikişafl::ır 
mazhar olmadığı çağlarda da., ''Amma, gelgeielim, o anda Arslan mıyım 

biçakla şöyle bir dokundum ... ,, 

sibrni kabul ve tatbik etmi r- ;;;;.:;;;.;;;:;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;~~~ 
arslan... dır. Irk üzerine ve Alman1 ı.n 

bütün ka\.imlerdC'n U un 'e 
Alln.h tarafından onları 1d 

rederek Georges Bonnettyi su1- le :\"Crilınişti. 
hUn halaslrdn diy-.: alkışladı. O Eylwün 25 inde, FnuıSlz k:ı.
ak~ Piot bir kahvede içkisini binesi Daladier ile Bonnet'nin 
:içerken yanındaki bir kaç arka- Londrada alacaklan tavır ve 
daşına bu m kale için yirmi bin vaziyeti müznkere için toplandı. 
frank almış olduğunu mahrem Chamberlain onları yine Lon
ı;urette bildirdi. draya davet etmişti. Nazırların 

Eyliiltin 22 sinde, Chamber- iptida Londra tekliflerine -yani 
lain Bitlere vadini tutmak üro- yüide elliden ziyade Almanı ib
re Gadesberg"e tayyare ile gitti. th'a. eden Çeko lovak havalisi-

Teskin taraftan g;n?.etelerin nin terkine.. muvafülmt etmeleri 
Jrullandıkları tabir ile, "Gades- ve Çekler üzerinde artık daha 
berg muharebesi,, iki gUn slirclil. fazla tnzyik yapılmaması için 
Nazi liderinin yeni ve çok şedid ısrar göstermeleri knrarla..,c;tı. 
talepleri ile karşılaşan Chrun- Bonnet'ye Lehlileri Çekler aley
berlain hiç olmazsa bir muknve. hindeki mnnevralrından vazgeç. 
met za.vnhiri göstermek mecbu- meğe ciddi surette davet etme i 
riyctini duydu. için de talimat verildi. 

Bizim muhabirimizin Godes- Sonra Bonnc:t'nin !·endi ·n 
bergden t-lef nl hnb r ver'l"i!i- r"'fakat eden U> ·ı e ·· 1 • 
ı e '"r ~( b'r 
l lck 

t 

kıt)a.lan istiihd!l.f eden · ımik
yns'.lı çarpışın !:ır, !birkaç asırda 
bir vu1ku bulmu u. Beşer, vakit 
vakit, üyük ı.zt.ıra.plar ~km.:.}
ti. Dünyalara mğmıyan fatih
ler de gelip geçm şti. Fakat mb
ha.ri:p sayısı mahdut, hı<:rp fıie -
tinden müteessir olan bölgeler
de muayyen gibi idi. 

Bugünkü ıhnrp, Unt'ala.rn ta.,q.. 
makta ve oilıarı.çümul b!r vüs':ai 
ııı.lıruiktadır. Medeniyet, bUtün 
teşeb'büslen kolayla...-;trrıma.k .kud 
.retini haizdir. Artık hnrp nteşi
nin tesir sa!Iuısı ıilri kamşu mu -
harlp memleket çeı-çewsinc, 
!hatta lbir küre parçasllla da 
değil, havaların ve denizlerin na 
m Utenahilildcrlne doğru geniş -
tecli .. 

Avrupanın, iki yıla yıakın bir 
zaman içinde, bir vakitler yalnız 
payını almaJk politikası gfu:lan 
bliyük şa.nk memlCkati de, Qın -
g:ün, !l:ıa:Min en bUyGk elemleri 
aM.ında czilınciktedir. Dal'ibc, 
bu memleket:ızı kalbgfilıına mü
reveccllitir. BcDd ço'k sümıoz, 
Avr-~anm bu toprakları da istıi
lil.ya ınm.ruz kalır. !Mmt., .b:ıri>in 
cc esi ve hed ı hfilii tesbit e
dilanıemekted.ir. 

"M:ukadd 
n, devl 

Cürmtı rn~hud sulh ceza mah. 
kcmcslnin kapısı tnundc, kendi lni 
gctirerı pol ın ayaklan ucunıı co
mclmiş, b ını ıki elleri arasına 

ıılarak kara kaı a düsünmckteydi. 
Biraz sonra, d rin bir iç gcçıreıck 
bnşuu kald rdı 'e yanıba md:ı du
ran birisine hitab u: 

- Ali bir si rıı verir misin, 
dedi. Adnm sigarayı verdi. Kibnti 
de çaktı. Bcrıki bir l;aç nefes çek
tikten so 

- l te b yle ad. , dedi, kabahat 
yine bende. Yapt.ıL'lmı şimdi anlı
yorum amma, gel gelelim, o nnda 
arslan mıyım, arslan! dJyc mırıl
dandı. 

Saçı bait, darmadağınık, elbise
sinin yakası yırtık ve çamur için
deydi. Yabancı meraklandı: 

- Ne olmuş ki? .• 
- Ne olacak ki, birisine. ı;öylcce 

IJir dolrunuvcrmiı;iz.I Amma, ylne 
kabahat tmda be AU" Sen tut Ale
min kansına sokakta lA! aL Sıır
ho:ıum iste. Erkck.U.."im tuttu, ya.. 
kasına yıı.pıstıın: 

- tnan yalnız giden bir kadına 
laf atmağa utnnmlJ'or musun de
dlın. 

Hık, mık, d kcn birdenbire ya-
n b b r d" kadıış:ı bitti. 
D n. k, tnç le 

be Alım oylc can lıc k ye c wr
mayız. Koluna ekl!k. Btr k ç gun 
basta >atacak ıştc .• 

- Yanna? 
Birnz sonm mahke ey<' okul

du. O;run n tahk k:ıt c.vro.kına göre 
a~ Huseyin Ko o an ve E rııc

kapıda arab cılık y pan su u v
' eliti gc.:c körkutük biı bal 
kaktıı gıdf"rken Abd 11ah ındn 

birisini ÇC\ irmlş \le il rıdcki J;.ad !l 

niÇiıı ı ! ttı1:ııu sor us Abd h 
lAf atın dt/!mı anlatın k ist~kcn ge 
len nrkad~ Mehmet Yılmnz kcn
dilcrltıı ayırmsk ıste~. gozlcn 
knrnrnn Hüseyin Koç bu defo da 
Mehmet Yılmaza sinirlenerek ken
disini kolundan bıçaklam~. 

Suclu mahkemede: 
- Ne yapalun bay rcizl 
Diyordu. Bayrnın münasebeti ile 

içtik. Bir iki derken ipin ucunu 
kaçırmışız. Valllihi MW ııyıl ma
dım. Ne yoptığınu hiç h:ıhl~nnu
yorum. 

NeUcede Mkim Reşid, maznunun 
suçunu sabit gördu: 

- Ne yap:ılım, Hü <'yln Kon, 
Madem ki M.15 ayıl .. manu biz 
de seni tevkl.Oıaneye • nderiyonı?., 

Orad ç:ır abu"- ayılı 

Ded d 

m mur o'aralt yn.ra1 1 ı ta 

irıan esası Uzcrine ·i th ad cd n 
Hıtıercilılc bu premııbi l ndi 

~V"VVV'v 

ABONE BEDELİ 
T(lrk ye 

Jr, r. ı a dikilmi~ en b yu hir SENELiK 
rn ,el olarak telakki d r. B'ı a 0 AYLJK 

1400 f{q, 2700 Kı 

en ley , nazilığın, J.;ıüsfüm nlık 3 AYUK 

'l" hıri ivanlık aleyhinde bulu l· ~ A v~ı K 160 • 

750 • l4b0 • 

40~ • 600 ~ 

ması tabü ve za1 uridir. F 'k t ~-ia:JZIC'l _ _.._...,,,_D>ılit.e;,ıl.....;::ıt~ 
Kur'an ıie tncilı kaldrrıp y rine T A t( V i M 
Mein Kampf konacak de11ilm e 
bu tasavvur n clddlyeti n 
npheye dıniiyoruz. Hitl nn ı

ro zorla okutmasını klt'medm 
}. cin Kampf'ı ben Türkçeye tl'r· 
eüme ederek vatandaşlarımın C'· 
line verdim. ÇlinkU Almanın 
gayri milletleri nazilerin nüfuzu 
nltına g·rmekten ve nazi pro -
ganda ına kapılmaktan vik ye 
edecek en birinci eser budur. 
Bunu anlayarak okuynn ve dü
şünmek knbiliyetini hniz o'n.n 
bir adam nazilikten ilclebed u
zaklaşır. Mcin Kampf y lı ız 
Alman ırkına mensup olnn in • 
Ba.'llar için o·r din lritn.bı o1abi-

HIZtR 118 GÜN SOS 

ıı---

1Z60 

E~V L 
9 

1357 

8. Tesrıil ı. T şri 
194 17 

PERŞEMBE 
GUnew Öğle ikindi 

1.20 6.49 9.40 Eunf 

6.29 11.58 14.49 Vasıııtl 

Vatsı lmuk 

Entıl 

lir; b, :ka herkesi dil n ır . ..,,.,==:-·-.r~~..:~ ... =:,,_,,...,,..-~--
• Naziler hiç bu kitabı bi.itlin ·· 1-

yaya. zorla •erlrl r mi'? Har 
ev\ el, Fransı 'ar okum 
ye F-rnnsıreayn. ayn n tc 

de c d ı 
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r-Haftalık hava faaliyetleri~ ( E s T . hk4Mlf.'ı5nnAÜ 
ı_.____ ve muhtemeı inkif!t_~~~!.ı 1 n on elg raf ve Aıans a rl ri 1 ~~ no ~ 

... . ..... _ _J Öldürme Sarasına 

3 B. Teşrtn 941 den 30 B. Teşrin 941 e Japonyada Sovyetler l Almanlar )Ameri a" •(utulan İnsanlık; 
f ır anın ava a ıse ennın ıcma Hudut hadisesi iki Bir mebus Alman- Ya:an: A. c. SARAÇOÖLli, 

' ff h h"d' 1 ' ' ' 1 bildiriyor: ~ bildiriyor: 

1 
--o----

r YAIZ<l .. : Emekli uuiteha-.s iaggtıreci A. Şefik 1 ltarafın hatası MoSKova· üdaf.il ri Kın yarım adası ya ile münasebet- ı=:::~~-ya~: 
teklinde tef ir taarruza başladılar berzahı ZO[lanıy f !erin kat'ını, ~m:.ı::tr1"t~!3: ~nt B ütlin gözler MoSk:ovıır ü

i .._ rine dönmüş bulunuyor. 
·~ hımıcılığı d& ıpik cephe
~ faaliyetini en hararetli 
Jtr l!afhaya döklınüştilr. Sovyet 
~ memıe durup dinlen
~ lıombırrdıme.n ıtBa.rruzb. 
L~.. ve :balkın SİID!İrle -
i"':ıni bozacak yükselt ı1:ı:ıfilAık1ı 
~ caıh}ınejldıeıdır. Mmaa 

yıareleriırin Akdenlz.de sefer e
ılm 1ngiliz gemilerine taar.ruz
lıı:rdııı bııl.uırıınWr 10.000 tonluk 
bir gemiyi batırdıkları ve 7000 
tan1t6: tıtr gemiyi de lmsıııra uğ
ratıt:ıldarı tölirilnıelı!te. ~ 
mı !~ tayyıı:releri Ysltada. 
La. Viılıı!tie iıa.yy.ın meydamıu 
lnıı.bUa.ınışla.Mır. 

ediliyor ---•ıı•--- ---•o&--- istiyor ~~ ~=~ın:e ~iıfuı~ 
Tdlryo, 29 (aa) - Röyter: ephelerde çok şiddetli Sovyetler, bu mıntakad Vaşington, 29 <a.a.) -Mebu· delikanlının ölümü kati gelnıi-

Japcnme Timeıı rımd Advertıi- ve kanlı çarpışmalar "'O günde 15700 ~ san meclisi aza.sında.n M. Celler, yormuş ıgihi cephe gerisindekl 
ser gazelıeai hudut h!ıdiııı"Sin • bu hafta meclise, Almanya ile şehirlerde de siviller arasında. 
den J:ıaıhseclerek diyor 'ki~ tıaıa devam ediyor esir verdiler siyasi münasebetlerin kesilmesi- idamlar birbirini takip etmek-

"Jaıponya ile Rusya dostane · -•A- için bir takrir vereceğini >!Öy· tedir. 

~esiniııı yolunu ıaçı:na:kta ön 
~ <UC oi'a.n Z1rl1Jı v:ısıtaların en 
~~ yıı:rdmu;ılığmı, tıimdiye 
~ açılan cephelerde olduğıı 

Li:>yada Alman ta.yyıareM!ri
ntn. hıg;ıız iaşe gElınileri:ne ve 
Tabruk üzeıı:ine büyük çaplı 
bamlııllar atmış buhı:ııınalarHı 
'.kıa.ı'il!lıik İngiliz tayyareleri de 
Treıblıısgarp Ye Eingaaide esaslı 
h39R.rhııra sebebiyet verdkleri 
görülmektedir. 

ıınümıaebet ılıaliııdedirler. iBöy- - k D ha lemiı;tir. Celler, siyasi münase- • leıbir L•-''--, '--'--1·-"-- vuku- .lttOS ova cenu- onetz vza11m- beti . "dam . .. R l. Yugoslavyııda ve Çekyada bir 
..,........, .._.......,. .. ...,.. enn 1 esı, ..,. uzve tin sürü insan sabotaj cürmünden 

'bulmuş da.hl olsa,<ruıcalı:, tltiiçüllt bunda taarruz da takip devam cesur ve dürüst harici siyaııetile 
riitıbelilel"ln veya ıa"kerleriıı if- , telif edileeeğini bclirtmiııtir. dolayı "kütle halinde as:-lırken, 
rıııtlı ncyecanından, yahut her ı duı durnld e İyoF- Bitaraflık kanunu üga edilirse.. faraza Macaristanda yüZlerce ki-
ilti ıtarafm lıatamnda.n ıınüte . \' ·gt 29 ( ) ) Oh. tıi bozgunculuk suçundan, R11-

I 
· ~ on, a.a. - ıo -~y--'a d; '-'nclerce _ _,"_ r.~o-

ı tayyarecilik ?IJ.pmaktadrr. vellit ikinci dereı.'ede mevıoi:i 'uı"r. .. h u-• "·'-' ~ .,..._ .. "' müsadeınedeıı. mıı:ret teıakın edil Orel mıntakasında 100 Romenler Azakta bir cum uriynl""lerinden.ayan a=Sı münistlik kabaliatinden mes'ul ver kara ordıilıtnmıı Mosko
~Yu doğru <Han yüriiyüş1cri.nin 
fıa,,,_·•-~- ....,~-·""' nnıvaf -

Al t . Taft, bitaraflık kanununun ilga-ı tutularak kurşuna dizilmektedir. 
mek Iô.zım. gelir... man ayyares• adayı, Finler de bir sına dair olan layiha -ı 

t...·~ .,....... .. ....,Q -··";~ :va kuvvetlerinin 
'"il: oldt.iidan n-tfbıııt ve ka:rşıhk- l ..,,..,_... İmpıı.nıtor, ~ ekili .kabul etti tahrip edildi şehri işgal ettiler r.ın reddini .şiddetle istemiştir. Bütün bu kanlı icraat kafi 

Tokyo, 29 (" .a.) - BaşvokJ 1 Taft, "bu liyilıa kabul E'dilecek ' değilmiş gibi işgal altınd:tki 
~Ya.rclmıJaır Polonyada:ırlıcri gö- ve donamoosınm Al<de-
ı:uhııeııniş bir intizam içinde ve ııiz ve Or~ı •• k Afrika ırunta- · 
~tle devam etmektedir. Do- kalarıııda faaliyete başlamış bu 
llıeç tle Don arasında ''e Moslro- Iıınnw lan, buralı3ırdaki harokil -
~ aaılı:asındıı.'k:i taaD:TUz- tnı yeıııı1den al.evlenmek istida · 
lıır, ceplııeier boyunca olan bas - dmı g&ıtemıelde ve gelen bıa. - ı 
~ nisbetle daha şiddtıtii ol- bcrlere nazaran da Libya hu -
llıaiırtadır. dutilraında bir milyarı İngiliz 
~~~ cepheBİitdeloi tıayyare askeri bıilundunı.lıına'ktadır. Or
.~.Y<llOllllllln Alınan havacılan lı.ı.şark A:fıika 'krtala."'Ullll Kı
ı....n b?ı-~ teŞkil etmektıe idi. zıkleniz yoluyla gelıookte bulu
~-Sovyet meydı:mlarına k,ı.rşı ııı.ın Ameı'.ika.n ya.niıın malze
:\.."!11 tıaımruzbır uımı.lduğunc!an mesiyle teclıiz edilmeleri ve ha.va 
~ faızla ıtesir ye.pnıştır. Son kuvvetlerinin uzıın menzJlli Ye 

general To;jo bu se!'rnılı eaaıt. Moslrova., 29 (a.a.) - ~ Berlin, 29 (a.a.) - Führerin olursa muhakkak surette harbe Fransız topraklarında belki ;ie 
15.10 da iırn.parator tarafınd:ı.ıı tebli-·: 28 i.!k•~a""'- ·· ·· kıta- umumi karargiihındau neşretti- gireriz.,, demiştir. şuursuz bir delin.in ittga.I kıı.v-
·'-bul _,,,_,..,.,~ " ·--""" h"" gı ~= g:unu, ti bir b "'l ''"" ........w .. ~. .......,..~. u-- laır-.ıınız :rı.;."jaisk .Maloa:roı;ol:ıv- ltm hususi bir tebliğ, .ı\lman 1 - - ve erine mensup su ayı o -
kümdarın sorduğu müteaililit ıou ctz V~oıa:msıı' ve Haırlrof is- kuvvetlerinin bozguna uğrayanı Is a ya Har·ırıı'ye dürmesi elli ma;;um Franmz ..... 
allP.re cevap vemırifı ve ıımoonf tk~etlerindıe düşınaıılııı Çal'- düşmanı takip ederek Kının ll hinesinin idamım intaç ederken 
va.zıyeıt halkkında raporunu da pı'31lllşlardır. yarı :ınadıı.'11 geçid;ni 2Xll"Ladıkia- Mosko\•ada da bir iililrti Sovyet 

tevili etmiştir. ıen~ ~~bazı!:~ ~s~~~n=r·arasında 15 1azın d'yor i: ~:ı,~u!~:e;~F~ 
~ark c phos"nda hıicumlar, düşmıı.mı. ağır %11!.Y'İat bin 700 €'3ir alınmış, 1090 ---··-- ekmek çalınış olmaktan suçlan-y. ~ Ü veı:dirilerek püsikürtiilmüştii.r. topla 15 tank zaptcdilmiştir. dırılarak ölüm cezasına çarptı~ 

21 1lteşrin günü, henüz nıl- Alm:ın t.elıliği "Avrupa, ancak Faşist rılıyorlar. 

Generallerimiz, 
F ·· rer tarafından 

kabul edildiler 

tıım:ını raıkaımlııra göre 31 Al- Führerin umumi karargahın- ordularının zaferi Cephe:lenl.e ölüm, cephe ge-
ınan taY)'lll'l!Si taiı:rİp edilmiı;tir. dan, 29 (a.a.) - Piyade cüzü - risinde ölüm, ı;ehirlerde ölüm. .. 

""'1Ila zarlmdalki bu beskınlar (Sonu ... yfo 4 sütun 3 de) 
Biz 12 tayyare kayhettlk. tanılan ı;iddetii muharebelerle sayesinde selamete Sanki insanlık bir öldürme ve 

Kırım yarmıadasma doğru geçi- e re b i 1 i r.. ölme ceZbeoıiaıe tuı.muıı,ıtıır. Be-
~ "800., kadar Sovyet =========== 
'«Y)tııresinin tıı.lırip edilmiş bu-
l~ A:tına.n havacılığının Ankarada 

lb\'a akrnlan 

Moskova. 29 (a.a.) - Alımaıı 
tayysre grupları, MOO"kovaya a
lkınlar yapmışlar, fakat tarde -
dı.lmü,!erdir. Bazı telef.alt Yar
dır. IMosirova müdafileri, yeni 
taarr=la.ra. ge<;Llliıılerdiır. Kalıi· 
nin cephesinde .Alı=ıaı. zırhlı 
kıtala.nnm toplandığı haber ve- 1 
riliyar. Moslrova can!İbunda, 
A1manlnr, m.üdJıfaa hatlnnna 
girırriır;locse de durdurulmuşl<ır
dır. 

di zorhıınışlardır.Rumen kuvvet Madrid, 29 (a.a. )- Stefani: şer hayatının silik bir ~telik 
!eri, Azak denizinin şimal batı - H . •1 S deı:.....:n~- bile olmadı=.: isba.t 

~ muv.a.ffak olduğu ha-
Berlin, 29 (a.a.) - D. N. B. : 
Alman Führeri ve Alman ba.ş 

kumandam, umumi karargahın-' 
da Türk generalleri Ali Fuad 1 
Erden ile Hüseyin Erkilet'i ka-ı 
bul etmiştir. 

arıcye nazırı a . errano Ru- .,~ ' "" · smda bir adayı zaptetmiııler ve d - sadedinde R2nıdiye kad!ll' m-"'--1 
d zl ner, ün g;pce söylcdigi nutukta, """"' 
üşmandan tamamen tenfr en - ı yeni nizamm komünizme karsı gednen ka'\'İilller yekdiğerile 

mişlerdir. açtığı öldüresiye cidalin daha müsabakaya girisın~leı:dir deni~ C!Cci bir şekilde devnm }" k 
~r 'bulunduğımu gös - genç ı 

. Bu erade. Kının .,_) 
~ da ilıımal edilıniye- (Baş tarafı 1 iııci""' 
"ilik lbilhaıaı. Am&nlan ü"6l1ine Renda, ve Başvekil Dr. Refik 
~ ua-'-~. Saydam ile MareşaJI Fevzi 
R--_ J_,,...... Çakım.ııJ< olmıı.k üzere, Vekiller 

Türk generalleri, doğu cephe 
sinde yaptıkları ve kendilerine' 
Alman kıtalannın ve müttefik
lerinin muvaffakiyet ve yiğit -
likleri hakkında etraflı bir fikir 
veren bir seyahatten dönmek -
tcdirler. 

Donetz havzıısıru:la nnüttefik bidayetinde, İsp:uıyarun, Avrupa lebilir. Düsmım ateşi !karşısında 
kuvvetler ricat eden düşmanı faciatının mes'ulü olarak Ru> _ şuurunu ka 'bederek kurtuluşu 
muvaffakiyetle takip etmekte - ı yayı itham ettiğini ve bunu, Av- kaçmakta bulan bir sivil Sovyet 
dir. rupa camiasına dahil bir millet vatandaşı ile belki de aylardan 

Sava,~ tayyareleri Moskovayı sıfatiyle yaptığını seylemiş ve oori Jttsretini <:ektifij bir paket 
bombardımana tutmuştur. Şid- "bugün, Avrupa, müthiş bır asker si!!artı91nı gözü döntlp ce
detli infilaklar ve biiyük yangın· harp içindedir ve ancak, kornü- bine aUın Alma"l ıuneleııi, her 
!ar çıktığı göriilmüı;tür. nizın aleyhtarı orduların zaferi z.~man mıı.-.ıır göriilebilecek. bu 

~.yet tayyareclliğinm meıı: <ez Heyeti B.zaları, Cümlıuriyct 
eePbsme ehammiyet vermekte -"- p--''-ı· Umumı· T7"'"·' ve 
tt_d~- tehaxrln edilebilir. Çiilı- o..u>. "''"" .n..«ı..u 
~ d:aıiııa. zi'yıarle hava faaliyeti İdaıre Heyeti ile Meclis Puti 
~eri ve tayyııre meydan grupları rei;ıleri ha.zır idiler. 
lan ~ taraf burn • Tebrikler 

Lond:rarlan gelen bir telgro:fa 
göre, .Alınan}ar, petrol nakLyatı 
için tayyare kullamna.h.-tailirlar. 
Rus tayyarelerinin petrol ta.';<! -
yan tayy>ıırelerden en az 100 ta.
nesini tahrip ettilkleri .bilcliri -
liyor. Orel nuıı.takamnda muha
rebe gittikçe şiddetlenmalrtedir. 
Bu ınmta:kada. 9 Alıınan tayya. 
rcsl düş~tür. 

Lcningradda da hava taarruz- sayesinde selamete erebilir., de· be.seri zılfl ·ını hayatlar.i1'> ödü-
ları yapılmıştır. miştir. yorlr. Her Ulkede en küçük bir 

FiıOOrio tıarekin cürmün Ct"r.TI ölümdür. ~- Cepheler 1jmriııd<!ki faa- Buradaki meNIBİlln akabinde 
~61.!leı.in pe!< ender göze çarp- Millet Meclisine gelen Milli Şefi 
~ btıhmımıası da, kuvvetten bir muhafız kıta& seıaımıamış 
~ edenk merkezi siklet ve Büyük Millet Meclisi Riya
~ ~ etmeğe çalı.')tık- set DiYanı iizaları karşılanuı; -
~ işaımt.131'. Üç gün z:ırlm- !adil". Bütün devlet e!'k8.nının, 
~ baıYa ıımdwırebeleı::iınde ım.ikıoeeseler nıüm"""'1lm-inın ve 
~ Uzerlnde ~ Al- kirdiplomatiğin tebriklerini ka
lllıııtı *8yya.resiniıı düşürülmüş bul ettikten sonra geçit res

Türk Generalleri, bundan ma
ada kara orduları baş kumanda
nı general Feld, Mareı;al Ven 
Brauchitclı ile Genel.kurmay '/ 
Ba~kam Feld Mareı;al Kitel'i de 
ziyaret etnıi~lerdir. 

Helsinki 29 (a.a.) - Stefani: Kont Ciano dö:ıdü Bir numaralı Cihan harbinde 
İki günde 120 kilometre yol Türk çocukları cephelerde bir 

aldıktan .sonra Fin kıtaları Paa- Bcrlin, 29 (a.a.) l- Alınan va bavat m.emat mücadelesile rne<ı-
tene'i zapta muvaffak olmuştur. hariciye nazırının daveti üzer ne gul bulundı.ıkları -sırada on lan 

Cebe 1 H t tarı kta in iliz 
ınla 

bir kaç gündür Almanyada bu- a~lrnnan vurmak gibi va.tan hi
lunan 'İtalya haridye nazırı kont yam>tinin mı swıturlusunu iı;le-

va Ciano bugün ltalyaya dönmüş - mi olan bir kı= vatandaşlatıı. 

~ i>ııluaıı:ıaati ot;tkv.iye et- mınin yapılaeJğı sahaya geıan imanlar t4 İngiliz r~--·-------..... tür. kar<:ı o zımıan tertip edilen ceıa 

llıekteclir. Milli Şef, coşkun tezahürat ara- t ' 
Maıış cıepheııind&i faaliyet sında izcileri ve '1otaatı t.eftiş ey ge isi batırmışıar. Al AN YAD ı 

~deniz nakliyatına tevcih e- leyerek Riyaseti Cümhur tri- Berlin, 29 (a.a.) - Alman de ff 
~ve lngil:terenin doğu sa- bününe şeref vermişler ve L>- nizaltılan, tam hamule ile Cebe- ı -<>---- Cherbourg havza-
lıinerinde meom.uu 12000 ton o- tıiklfil Mıı.rşı ile seülmlanmışlar- Iüttanktan hıgiltereye gitmekte R l . J b b 
lan üç iaşe gtllDİBi Ahnaıı tayyn- chr. Milli Şef, 'l'üı'k ulusunun, olan 14 hıgiliz ticaret gemisini UZVe tin D i:ku an Om ar ıman 
l'eclieri tıvafında.n batın~- gençliğiıün. ve ordusunun bu gii- batırmıştır. Bunların hacimleri "ddi } h } edildi 
dır. zel yıldünilın.ünll kutlayan ve yekilnu 47.000 tonilatodur. Kuv- I, Ve l a arı aya 

--0----

1 ======- --- - karıpsı da: 

--H & R l C 1 - r:u "'" '""~ nu Il'' gad-r -~ ;;;-ı dırrl>k ! . p vırtınanlıınıı hu se-l k B ç Ü k haber ı ar 1 fer k('Tiili ' lrelt-tinin sahne tı>
kil e.t•i~ h11 hakiki vahşet ve 

*Bertin - Elganista:ıdıılti Alman ga :iarlık feC'inlarım nasıl i•"h 
tebaalarırun akibet; hakkında, saliı- edeb.ilrcekleri ooprçektan merak 
hiyattar mahıılilden milsbPt mallı- 1

1 
e<lilecek bir mevzudur. 

mat almak imktı.nı vatdır. ~~~ lngıı;z ta(yy'areleri Almanya- radyo ile yaıyılan nutkunu söy- vetli bir ~aye altında bulun- 1 tela ki edi i-.rnr Londra, 29 (•a.a.) - İnfiltere 
tlın.şimal kısmiyle Fraıısanm İ!r ledi:mten sonra hava kuvvet- mala:rına ragınen Alman denız- 1 J ~' hava nooarotiıuı tebliı;'!: Ma:unanıı. •nl•ftld$na göre de-
taı afüında.k:i sah:illerine ka:rşı Jcrlıım:t.in açtığı geçit reeınine a!Warı bu gemileri altı günlük Bedin, 29 (e,.a.) - Resmi Dört nı.otörlü -bomb::ı:rdıınan vam etmekte olan milzake.ut niho-
~atU! bıılwmıU$1al'dır. :1d- ~amnıştır. bir t:aldbdeıı sonra taarruz ede- rnaıh.fillerden millhaın bir kay- tayya:releri dün gece fırtıruı.I.ı yetlenmck \lzerccür. 
C\:a edildiğine göre Polonyub pi- Ge!;lt resnn rek batırmağıı. muvaffak olmuır nıd.-tan, J'Sbancı memleketlere ibir havada Alınanyanm içlerine 
btaaır ıtıanfmdaıı. 'idare edilen Bittün .1'~nkara halkının talk- lardır. Bıında.n baı;ka bu kafile- ıma.hsus ohıralı: veri.len blr ha - !kadar uzayarak cenU'[l ve .t>:ııtı 
~pitfüre ıaıvcı t&yya.releriDin de diri.erini toplayarak geçen tay - ye refakat eden bir torpito muh- beroe deniliyor !ki: cenup Alm.anyada mıihtelıif Jıe-
!ştirMı: elıti.3; !bir ha.va muhare · ·~-.ıer-....•~;, .i:zcileır.iınız,· Ha..-n ribi de batınlmı•tır. defleri Cherborug havzalarnu "-~ --;- .,.. 3~ '""""" ·r Y "AJıınaııyamn, Cenuıbi 1-meri-
-.inae 77 Alman tayyaresi ve yedek Subay Okul.lan alayla- ka'" '--'- e•--'- ı·QlD· bi:r- plan· ayni gece zarfında bombardmı.an 
t~ı.~p ""'"-'·~'"'. .,. ,........ .......... ctın:işlerdir . 1 -u-ı ~ n ile piyade ve süvari, topçu ve Türkiye Başve4riJıi Dullrtor yıı:ptığıruı v" dün)'!ldalı:i bi.i;tün 

Afrika ve .Akdooiz bölgelerin- m<Ytörlü alayların geçişleri ta - Refik Saydamı:n lllltlmı tıiiyUk dinleri birleştirmek nivetinde Almsn akını J 

bu hai'ta.nın hava muharebeleri kip eylemiş ve ayni suretle tteV bir alfı.ka ile oh."'lJlJill:1l'Ş. olduğuna dair Cüıınlıurreisi 1ıa- ı Loııdra, 29 (a.a.) - Havıı ve 
8ou üç ıa.y zarfındaki sükfınetin gi ve tezahüratla karşı.lanmış.. Türkiye Büyilk E1.QiHi, öğle - rafuıd:ı.n ileri süriil'en ~d<lia. Bcr dahili aın.ıtiyet nezaret.ıerının 
lıozııhrııasmd:ı. aznil olınu.~ur. tır. Hava ve kıı.ra kuvvetlerimi- den sonra, Londrada.ki Tlidı: ko- ım. siyasi miıfıfillerinde son de- çarı;ıamba sabahı tebliği: 

* Stokholm - Tidningeo gazetesi
nin Rerlin muhnbiri Rıun('n demi :-
muhafıılannın lideri lfotia Sima'nın 

katlcdndiği rivayeUerinin Berlinde 
de\·eran ettJ!ini bildirmek tedir. * Berne - Şimali Boanrıda Tra ·\•
nik örfi d:va.ntnın kararile 13 kişi 

h.-ursuna diziJmi ~Ur. 

~ hM'!Q on.ild İtalyan şeb- zin bu geçişleri esnasında Tiink lonisinin tebrlkleriıri elçilik bi- re<:e büyü:k bir hayalin ifadesi Dün gece, gece yansından ev- 1 
l"ine yapiliın bomb&rdıma.n ta- Ha.va Kurumuna mensup yti- nasında kabul etmiştir. olaraik telakki edilmektedir. ve!, b'!'kaç düşman tayyaresi, njjnu" ıın fm ug"T• u" 
._.,,ızundan eonııa. bu halita za.r- ze yalkın paNŞütçünün atlayış- Harbiye Alay .__ lııgilterenin cenub •batısında, UU Ut1 9 • 
flllda. ekmlar Napoli üzerinde mn stirekli alk.ıo;lan ve takdir- ...,;iliz ga1ll'lielf"riııe göre b:ızı yerlere lxr.d.ıalar at.mı~!ar- , , 
topı.mınış ve bir .boml:ıaroımaaı !eri toplamıştır. Sancağı birinci Londro, 29 (a.a.) - M. RU7r dır. Ölenler olmuştur. 1yı a ta ~n 
~beş buçuk saıat devaım MJ.ü Şef çok muh~ ~l 1• v itin nu:film, Londra ve Wlayet.- Danl.erk bölgcsiııde .ıı 
eden!k yüksek iıı.filiı.klı ve yan 'bir dekor içinde geçen bu bü· S a tes im !er ga:aetelcri tarafından ımıu- Londra, 29 ta.a.) - Ha\'a Ne-
gın baınlbalan kullııuıılıruştır. Bu yük geçiit reıımiııden sonra ayrı- d"l" mi bir tasviple ~tır. zaretınin salı akşamı teiJli~i: 

J Sın <·m:ısıııda büyük muvaffsk.t
yctlc gosterilınt>ktc olan v n "t n 
":iecl bir b.:.ıileaini tas\tir .eden 

İSABELE 
J v.e müessir filminde (Ara-

b;.ıc nın Klzı) utdl!n f<-.:la mu-
u fer luyor. 
11 ., ten: 

MilREKKEPLI BALIKLAR 

eıaıe 8 f iJ:' 1· lı ı.Kültu,. .filmı 

1:aıarrıız lk.i defa da:haı to'lırarla:ıı- Jırlarken gelişlerinde olduğu <gi- e l ıyor B~ma.kalcler, Hitlanzm roh- Dwı!;erl< bölg\"lSinde, maYna-
1 llııştır. Aymıa ~ ce Lioa· bi .lstiklıl.l Marııı ile seLimlaıınuş Ankara, 29 CTclefonJa)- Yarın dininin hak!lô man::ınna ~arşı lıı.ro ve d,ğ-_-,r hcd<."flere hlkunn Milli Şefimiz ismet Jnön ·ıniin vecizeleri 

taya OOınlba.lar e.tıhnıış, Sicilya ve uğurlanmışlardır. ('bugün) Harp Okulu ikinci sınıf .A.merikıın .milletinln giielerini cdil:mi§, Bcrck hava meyd:ıınm- ,... 
Adaema. w billııassa bu adanın 1ngiltere ve ftaynımmm mezunları, okul binasında me - .eçmtıik iç.in, CiiınhııD'eisinin da, •yerde bir düşm:ın avcu tuy- lnkkıla.Pl arın kıymcl ve nz.amehıl ı< ı.aı ctmck ıom zaman »maıı 
ı..__ 29 ( ) Tüı' k __ ,_ , .,_,_ . uf al g''r;ta-1',!i ciddi ve --"et<-l<;; ' ._,_. ,,,ı;ı... ; .,,.;,,. · - l t d •""1.1;1. flSlcrinden 'biri .olan Oa- Loııdm, a.a. - • ' r""'1ıu.u.e r.uııaı su , ay sanca- v.o ~u..,; ""'n ....,. ym-esı ....... ~p ", ........ ..,._. . maziye rtıcu ile muk.'ıy..se <~ c ' ı.. · c •ar ır. 

1 
tane tayyare meydanına taarruz Oiimlıuriyetinin on s&."'lzinoi yıl ğını, hirin.ci sınıfa 1:E8lim ede - yılmaz ,gıı;yrctleri takdirle irarşı- Sahil ıı.::1 . , e nımmp Hud- 191 d Il a 1,.. 'zfu"' 
lal' yapıhruştır. Burada. bir çok döniiıınii:ırii kutlaması lngiltere ceıklerdir. Merasimi müto:tkip laımalrta, nyni ~ 'tUIZile- ~~n ta.yy1ınleri, Tersciıelliım a- e 

- '-·l yas. k'u"ti>ö-iin<> bır· çı·vı· da- .riıı, !atin Aıın.eriıka hakkında.ki ,..,.,,,_ da lıır d"' k- 'ile<" ;ııngın1aır çıkarılmıştır. matbuatında günün mevzuu """ -,,- .,._.....am ' uşnıruı """' 0- 25 senelik dünya siy>. elinin geçit re. ni 

"!'!Ilu!!!!!!!!!'a!!!'rııd!!!!!a!!!'!l!!m~ıy!aıı!!!!torpil!!!.!!!'!!!y!!!-!!!!!oinwiktadır!'!!!!, !!!!!.!!!!!!!!'!!i!!l!!!!~!o'l!~~~h=a!:!ilıl:="=ve~edi~·1~e!:ceıkt~i;::r.~~~~~~m~aks~a.!!!!t1aı~m~u~'be!l!!ir~tm!o1ct:cd~~ir~l~cr~.~!!!'nı~· w.~!"!!!'" ~-~ıs:::m=ı!!§l!ardır~:!!·~~~~ Ebedi Şef atü rk . li ş_f 1 met lnö:ıü i 
ı..;: Um ;1mf H::ırp ... 1stiJ , ı re.J:ı:a6eltııs! 

Kııtam mütemadi.yen buna bir roak lüzı.mdır değil mi' Eğm' Herkesin merak vı> heyec:ır.!:ı. göre<® film, 
çare aramakla meşguldü. Veni- yemini 1:arşınu1,dakinin ha,yııtı- Bu flrude· 25 sene di ~ya<.!lı geçer, . asi - ! itti 61 - içttmal en mü-
lıayet bir gün şeyh Sadettini Ef- na. şerefine ve namusuna fena- hlm vak'•yı .gör-ksiniz. 
!:ani Hazretlerinin yolunu tut- !ık getirecek bir yalana ka~şı. llug!inü ıyi Jamnk !\in d ı .,u r,b!lteren filıu 
inağı düıµlııdüm. Bunda muvaf· söylcrS<: k buru:.n "' L. • ız 
fak olacağımda şüphem yoktu. icabeder. "Ralb'1ki se..'l lı' ç Lir za-
E:fendi hazretleri de benin1 bu ınan bu makratlarla yenıln etmi 'LBAMR:A. Şir?.f!uırn.F> 
kdi~•b. iliyetimi hissetmemİll miy • .ı=Qiilço::::::::~~ Zeyre nae_ ~o~-~ ... ~latey~, cı:;::;::w;:::::::::J yeceksin. .............. Bilctkrina i <'Vll<!lılen nldırıım. H••••H 

\ ~ ... .- Biz darda kalınıs insanların te 

Bu nksouı saat 9 da 

--"1'aranmı candan ar~adaşım Bu işe yalnız tomtU"aklı bir iş- _ 7 _ 1 la hi demek te lazımdır. Eğer ı selli .kaynağı oI.acaiiız. Düş; ııır ~=== 
~•urada söyledim. Maddi vaziye- min kifayet etmiyeceğini bili • bundan da korkuyorsan başına I kere: lrarı;ıııdıı.ııervE>tini hfillınn- ~,..,..,.. __ • 
tdi benden de fena bir halde ola

0
n yordum. Kanaatime göre rouh- yatımız, yalan, dolan içeris;nde ı hir "euzü .. g;etirirs;n. olur. "Eıı- gi bir sebeple kaybetıniıı b.ıı m-~ 

Şah:ıne günlere t.\juk şahane ,PrQiramHl-M4M41M._f 

oatum fikrimi çok beğendi. ~ bir sakal ve medrese ha- geçiycrdu. Buna da bir çare bul- zü billahi., ve bu suretle o ca vallı var. O seııden ~anıyor: A-
:Va!fıız bir noktaya l~iraz ediy

1
or: yatıma rücu ederek güzel bir dum: yeminlikl.cn çıkar. caba eski halimi tekrar ekle e-

- Seni bu muhıtte tarur ar. kall. · k ktulh• debilecek mi,nm'? Ne ·a"™'-n '' cübbe, çedikpapuç, ve avı - Senin yeminden or s~· Za il d t b" da ,_ ..-·~ J.eni san' atını burada söktü re- • va ı os ıraz parasız- bu adama, sorarım sana? 
nı in d' d bir sarık.. nu bilirim. Fakat yapacagın işin I• ""n teııirile olacak bu dolrnala-

ezs " ıyor n. da ··hiın muvaffakiyetı· edcceg"iu yemin- ..,. .D twn d.i.ıwk~t keo:.mı· • nut-
Ark daşımın en"'"=ın· i berta- Bu işde Mura en mu va- , ra kendisini inandlrma/?a ce.lııı- k -" ·ddi a ....,..,0 ekl' Jerın' ehemmiyetın· e göre büyu"" r. mnu 0 -"'"" cı ·yetle dinli-l'af ettim Ban her ~eyı· hesapla zife düı;liyordu. O benim r ._. tı we beni bir hayli pohpı;ıu ke- rd 

· ,. - caJı: ·· t · tem' Dedim. Sonra ilave ettim: yo u .. 
lnıştım Zeyrekte bı'r evde yerle- lllllDl yapa , muş erı ın e- lirnelcrl0 alkıs.ladı durdu. 

· - - "Vallahi,, bir yemindir bu- ' De'"'~ et•·~·. Şecek ve burada faaliyete geçe- decelı:tı. Çok samimi buldugum Arkarl !<l"'m bu zl\fı İ9imivR -· ""'"' 
Cektim. bu arknde.ş alacağı vazifenin [ nun başına "Kulhü., yü getirir- ~ek mllessir olnbilirdi. Onu ,rln-

:M:urat isminin de tomtıraltlı tamaınile ehli idi. Yalnız bir ci- sen veminle alakası kalır mı? ha fa>'-ı ikna r•ınek zanıretini 
olınasını istiyordu. Halbuki ben he!. onu ürkütüyordu: lcabında 1 A~kadaşını: duydum ve: 
onu da he.zırlamıstım. yalan yere yemin etmek.. - İyi amma, yemin yalnız 
Arkadaşıma: · Benim gibi serseriliği yüzün- vallii.hiden ibaret değildir ya. - Murat dedim. Yalan yere 
- n- hn..c•~'"'-- ı"tibaren •fi. den medrese tahsilini ikmal ede- Billıaıısa "billahi,, demekte icap yemin otmek elbet de 'vi bir sev 

"'u ..._=w.:11 
"' ·? n d" k 1 ? ı:k"ilı:'i~. FaJ·n• iyi bir r.ı:-y dr>-6lrdan yı:-ni r,elc-ı "Hunnap E 0 • mcyen ırura:tta bıı yuv mn bir ctmP~ mı. 'Ula 11e ıyece s u . 

+,.k p ı ' v - C:"" k p • n y rc:lim 1 r '"r c" ııu -1 ~ 1)1 

- Cm»ı.p ver ba'na, ıböyle 
hir vaziyet ka.r&ı.smda ne yapar 
sın? Onu te:;elli tmek için «en
dinde bir mecbuilyst. h ' '.'Z 
ımidn ? Sana bütün kıı\-ı:e · Je 
aal 'yet >verıyonııın, günahı ba-
n · YLUin t, • ırl -

Bi.ıyük Reji.sör CECIL B. tle MILLE.'ın yarattıi: ı .son i3he&er 

KAMİLE RE LI 

GARY COE>PER • MADELEINE CAROLL - PAlILETTE GODARO· 

PRESTON F"OSTCR v~ AKltw'I TAP.11ROPF'un 

lfz..yat vcrdlfi bü.Yük .-ntı. · t harikası 



HE R G E l E C l · ı B R A H I M 1 
Haftalık hava Ş E HJI IMi İ O(~ Harbin doğuf"" 

faaliyetleri ~ Taksimdeki merasimle . duğu mese)e)er 
Yazan: M. Sami Karayef 136 "(&ı.ı' ta.rafı 3 atwa 301!/ada) ~ gece tertip edilen fener (Baş_W:ral~ ! nci. aa'!f~) 

_ • ıtayyu.relere ea.bip b k t hO- A~ ıçın bir Qlltarcie mı-

. 
r ....,,.:-· ••• 

D.M..w.-..:- l'AN'.!l.r..l· yenihnesi, 1 - l"'...Jl-.-4-..orlar ;....-ı:e?.. ~ ~ . .. of_ alayları oya eza öıu bu.lu.ooaydı, kıt'anm rırt:.ı-
~~l.QlilU.l ...-~un ,,_."'"'""il"J"' ....,, buh.rı:mıa.13X'ı 61lı btzyük a.'Ventar t 'I ld dindirilebffirdi 

?e Arap Sa.idin daihıa: hfilA Bile- - Öym değil.. Herifler çiv- lan ol.a.ra:k gösterilmek1edir ı:a a vesı e O U , raplan kısmen · 

4 cildi Hasama oynaşması old:uık- gania:n vazgeçtiler.. önümüzdcltl hafta~ - ııı.s..: ı 1 r Yahut o topnı!klarda. karşılaş- ·ıı..· E SABAH nr1- rı '~~Ali 
C)li ~ptıi. Her~ biliyordu ki, - Za.nnetmem.. . havalarda inkişafı, hiç dU- ~ vaztyetj eldo~di, kat'i •\ ı ), ~u1ı.-c,i1 ,y ~ ~l,r 
~ Sa.i<ll~, Bilecikil Hasaıı ey- - Zannetmem omr mu? ~i~edetı. di~ ki, şazk C:.~; ... lik· Zl• yaret neticeye dogru gmış ~riDDlsu- a- \1 1 ; ı 1 'i 'f v- ..._ _ ·~ · ' _. _. . ~;k!:' .!";. . \. J 1 \ \ 

neşyorlardı. Ve, gene heo.ıkes cephesindb ohı.oa.kb:r. MoskxML ~ tıhrdı. \ı \ \ \ \ \ iı!!! ,...ektU..,.. ~ü ap.f$ 981f~ 
blliyorou ki pel:ıJiv'8lmr }!erge- - Hasan çivgaı'dan vazgeçti ~.i en gcmıo ür.he!Qeftir. ı Hasmı ordusunu, nerede ya- '•' • ..... -~ clişlcr;ialıi fırıala7am: · 
lool)i ortadan ~ için it- FLliba .. Ba:k: dayamyw.. üç lk.\>hian ~ ümrme ·e d ı· l d ı· ı \. kala:nıaroili:rse orada ~peıemek 
...:.t"~ı . ,,.+.n-.ütıerdi - Yahu, oe dal&verESi, ctiai ; .... .,::ı_......,. ....... -........ A.Jmpn ordu.larlr ' / b!r'~. Oysa.lld,.bir yıldır, 

\n~H~ Rüstıemi -- Dala~ 0 -· • ~~ ~m1i zııiJb vası- ~ c·JA.. .. tarafı 1 inci~) amıitk mııhaswniar, ba.wJa.rdaı ~a.-~EIGıııııscııeoeoıSOE30E30E!IOE3ıoeoaeıd90E3UE~-,.-ı eiddetti hamlelerle nefıes a.Jdır.- ~ ~ bet.. ~ 1 • talann yard:ıtnclsl ola:rak da ,il. · ~ muharebe temaSIDJ anhı.fem e- __...... 

madun mağl(ıp edişi bütün e&-- - lmnmıaı .maibsusbır.. m.aıı. ha--.h.ı.;;... •. cıepbıelEr üm- - B:n.'alamı teftişinden sonra diyorlar • .Afrika. yakasında. mev- A • t ı k • t • h J 
yircileri ha.yre:te düşümı~ Dedi. Hergeleci gih~ !tinde ~ görebilooeğ1z. ;van ve Belediye Reisi Doktor ~ ibr savaş için ~?Jl .. hazır~lar SiS an 1 ım ı an .Aınqı Said e.rtık durtrmamı. Bir &eyli.ne ittıbyor, ffiısamn canl.aı Fakat :bi.i.tilp. yijk me:ı."lrez oep- LUtfi Kırdar ve yanında. buluhan goze çarpıyor. Onumüzdeki haf-
an evvel hasmı Hasan pehlrvanı baş1:a hamldrerine dtkkat ediyor, besinde ve.Maikova üzerindedir. generaller Taksim Cümhuriyet tala.rda Libya - Mısır sınırında 
mağlftp ~ ıneyda.ndaıı. çekil- hiç de şakacı!ktm. ohnaChğmı Leııing.ra.d is&b.odi kendine mv . &bidesi önüne gelmişlerdir. kanlı hidiseler beklenebilir. Cıın 
.-ıeili idi. Nitekmı de böyle oldu. görüyordu.. Hergeleci, haklı sa:yaook ~ kale olarak tJtra • Burada bir borazan tarafından ningham., ttaıya~an Eyl~de d~ 

Arnp Said, Hergclecinin has- idi .. Görüyordu ki,. Hasan cid- lkı'hmş bulunmaıktadır. ~alınan boru sesinden sonra ha- nize açılan gemılerden üçte bı-
mını m'ağllıp ettiğini gör iir gör- di tutuyordu. Hiç böyle bern. - A:kdenı"tı böl~'inde 'ur'aJc t:e- .zırlanan direğe şanlı bayrağımız rinin batırıldığını bildirmekte
rııez Hasan yii.klendi. Zaten berL\k ~ olur muydu? Hem- fok kial'şılıklı 'homaroıman ta.ar- çekilmiş ve bu esnada bando ı~ dir. Trablus ve Bin~a.7..i _kıyıla -
aaüaşmı.ş bir suı e t~ mü.<;ab"..:lm şeh.r.isinin a'ld'aırıdığma kaniydi. ruzları. yapılabilir. Bu akınlar tiklal Marşım çalmıştır. ~a karşı hava t~_hdı~en dev.~ 
y~r.ır lıaltle oldwdarın<la.n. ~a- Arap Saad, ha.cmı.ınm elinden daha. ziyade ltalyan sahlJ. şehir- Marş ayni zamanda meydan- ediyor. İtalyan u~lerı ve mu -
ialll hasmımı fırsat v-ennışti.. kurt:ulaıınıYQt'du. Ra.r;an iyiden leri için tehlike a:rzıed.ebillr. da bulunan halk tarafından hep esse.cıeleri döviilüyor. Bu, tcşeb-

Arap Said, derhal ha..ı.:ımına. bir iyiye direnmişti. B!r türlü ah - Çünkü bu mın.ta3mda. bugün bir ağı?..dan ve yüksek sesle tek- büsü belirmeden boğmak usu~ 

l>il ~ &rili - Coğrafya ~ Ttirk Dil w FAlt' 
~ ~tüsü ~oin iJwdhanla S000 kuruş maaşlı bir .-. 

. . . k ıı ..fJI tan shnaeaktır. A.sititanlık ımhhanın:' gırece · nrunzc • 

Türk Dili ve Edebiyab Yük8ek taJısil diplonuısını haiS 

olma.lan ve askE"rlik hizmetini J'a.pımı; hnlunma.lan şaı+ 
tır. İmtihan 3.11.9-11 Pazartesi günü Ankaradn fr 

'.L' ı..:ııte külte binasında ya.pılaca.lrur. İmtihan tfO.rlları ,, a.K"' 

Müdürlüğünden istenebilir. t~teklnerin istilla ile uıürad" 
a~ (7861) (9~05) 

çapraz tophıdı ve bükere'k al:bna tan kalkamıyordu. Eliruien ~- 1 için İngiliz tıa~recrlllicöinin lbir IT edilmi~tir. Bayrak çekme mc- füdür. Afıcaik, lbu saldırışlar ge
..ıdL Fa:kat her nedense Hasan I se Hasan, hasmını yenecekti. ha.ıkimiyet havası ~ebihndk- ra.simi esnasında, bliyük g~it ne devam edip d:urut iken, ffi'UV.~
~lbuk fırsat vemlek isteme- ~te alıyor, sarına tialkıyor ve 

1 
tedir. resmine iştirak edecek olan a- fak ıbiT ordunınu ka~ısına dın.."1~ 

mişti. Bir iki deprendikten son-1 haünını müt€1Illadiyem iz'aç ~- Ubyada ale\!lencceği düşünil- !ayların bayrakları da hazır bu- len azimli bir mukavemet Wa-
ra yenihnclc istiyoıtlu. Hasan, yordu. Bu suretle Amp Sa.:d, A~ ~fihvc:r - İngiliz m~ 1 wW t vcl kuvvetlerim haı"eıket noıktıs.- ~90E30E31~0eoı:.3CıeıoeoEIOE3(8CelE:tl;ıf.?ICIE'll!Bl80Sd~ 
efüıı aüştüğü h.a.lde dayandı .. tam yedi selkiz dakika. altta. kal- mabnm henüz zamanı değil gi- ~ muş ur. sına atmıştı. Liby.a ordusu da Js f l .., d il 
Arap Said bh-denbire afalla - dı .. Ve nihayet ters dönerek a- hid~:r. Çiill!kü ;Alımuı orduları Büyük geçit resmi ' l ta.d<viye ~ iQin zam.an ve tanbul Deniz kom11 an ıgın a . ,,. 
omşb. Çünİciı hasmı fın.-at ve· yat'a knlkU.. Fnkat_ ~u sefer Şruık oophesindcki - devre- lınlrfın bulrnuşt.ur. Vôkıa, saha Rclnh vapucu ,.h!Uedndon .uL•>. t<>dıtli °'"" v. ecl.,,.den t~~ 
receğine vermiyordu . hasnu hafif tutar gördu. terini atlatmadan, İngilizlor de Baıyra'k çeıkane merasimin.den dardır, fa.kat hedef, mühim ve f,'Ulda çocukları bulwıan aHelerin ::ıl:elc komutaruılı-!Za mürac::ı :ı 

H:tta., bu L~ EUıeın paşa. da Lakin Arap Said, arük. hasmı- orduswnı Ame."'.i:kıan yru'dımiyle sonra. Vali ve Belediye Reisi ve oa.ziptırr; bi:r !kere daha. Nil vadi- c9343> 
sın:-:.oornüştl. Olduğu yerde ~- na inamnıyoı~u. Bınıu t>?r kur - daha mükemımel bir halde techiz · lerine ulıaşma denemeleri yapıl-

· dip ge'~e ~"''adı. Ali pehli - na.zlık addccUyordu. Sa.i<l, ha.<;- etımeden Qı,+-..,...,...t, Afni.ka.sında generaller tribüne avdet e~n~- m ~-{ muhıtemeld•r vevn baskın ~ıs .,~ tk Te ..ı. il 1 t ~,. lerdir. Sa.at tam 14.30 da şımdı- ,,_ 
Vtl41 Etham paşanın kıvruruh- mım aptı.. k pa.ça c aıı ına böyle bir a1arclmt bek'looem.ez. b-ardketıerinıin önceden önlen -
ğmı' anladı. Fakat Bilecikli 1 aldı .. Ve saıımaladı .. Dur~ur - Diğer muhtelif oophelcrde ln- r:n kage~ =~::~=~ mcsi de düşiliıülebilir. 
Hasn:n hakılı idi. Hiç olmazsa mada xıküntelcdi.. Zrınn~ıyor- giliz kıtalaı uun. tru:r1 olarak .. ha- " Şarka doğnı yol alan ateş 
bina2 sonra yoo.i.lnıek i.oa.p eder- du ki, hep bunları kendı kuv- zırlarun:ı.dan h ç bir teşeb~w~.e başlamışt.~r. silindirinin nerede ve nasıl ı 
di .Büsbütün aleniyete VUlırnak vet ve :ınehareti ile y~pıyorclu. bulunmamış olduklarını goz o- Okullann geçit resmiyle ıbaş- durdurulacağını kestiremiyoruz. 
doğru ohnıa2rlı. . Ethem ~n ~mı .. bıçal~ nüne getinnek kafidir. layoo '~ askeri kıtaların geç.i- Kafkaslarda Trui bir :m.üd:-"afaa 
~cm paşa ' Ali pehlivana cçmı.yordu. İkide birde soylem- Mühim mceslclerden biri de, d.iyle ıri:ha.yetlcınen büyük mera- cephesinin tesis edileceğini sa:la-

bir şey söyleyeımiy-ordu. Fakat yorou: havaların fazla soğuması ve de- :resim tam 3 ı:>aat devrun etmi!r hiyeUi ağız.Iardan işittik. Hind 
\Mi pehlivan paşı.ya hita.IJJe.n : - Bak tıele, şu Ha.sana! ·· vaımh olarak ıkarlarm yağması tir· orduları, orta.şark kuvvc..Uerıiyle 

- Paşaım., Hasan debreniyoı·. Künteyi y:iyoo H~. hava- dolıayısiyle şank cepheslnde ha- Resmi geçit evvela, şehrimiz- de beslenerdk, ileri mevzilerde 
Deyince paşa dlJtyruıamadı : landı. Arap &ütl, hasnu aşıra - va hl.:ıa·ekatının ımü~ül bir saf- de bulunan büt.ün kız ve erkeik yerleşecclderdir ve Libya - Kaf-
- şmıdi. sırası mı? rak yeneceği sırada Hasan, eliy- haya aiıırn.O&idir. F1azla S0{,"1\ık liselerinin ba.yraklruı.nın geçidi- kru; cephesi, bir scd ma·hlyetini 
Diye söylendi.. Ali peıhlivan le h.amnımn baldırına vurarak ve ka:la;r çamur a.ra.:ziyi ve le başlamıştır. Bunu, kız lise alıaıcaıkt.ır, diyorlar. 

iıia: pooetti .. Ara.p ~ 'd, hasmını o~- uçuş meyckı.nlarmı set1tleştiro- ve erkek liseler·nin çok muntaı- Afrikaya ileten diğer yoll u · -
• - P~ • .iııteı· ~ Ha- duğu yerde bıra3ru. Hasan rnag- rok hareket UrıCdnlarmı arttıra- zam geçidi ıt.Ja!kip etmi§ ve müte- da11 da istifade edilip ed lnıiye-~ dironshı? lup o!ımuşt.u. . ,.ı. •~ • -~ı · erden kal- k • it · ba 

_:_ Olur ya? Said, ayJira kaliktı .. Galib~yet cı~ ve ""'Y) ı .. ı.ın;:ıerm Y a.ki"oeıı as en geç resmı ş- ccğini ı.aman gösteroce1<tir. 
_o vıaJkit !beş saat sürer gü- tamoınasmı bastı.. FaJkat deh- kı..<;~.nnı kolaylaştrrac~. ııse. de, }aımıştır. Bu geçid resmlnde pi- Atlan1:Jı1< meyclıtın muharebe - ı 

~.. şetli sinirlenmişti. Elinden gelse rootör ~wnal~.kt~zerincle yade Gtlaylan ,molörlü ve zıl'hlı leri, Anıerikaın dnmı.l!J.n.:ısınııı • 
_ Arap Said, eğer Hasaıııı- Hasamn leafasına bir yumrıuk ımıenfi tesir er yaı . • r. alaylar, tank ve otomobiller, fi'liyat snfu.::ısma .. ı:ı.knasına nığ'-

be6 saıa.t güreş atıansa. bmamdır vur.acc:tktl .. A.,.ap Sai<li ~ı bo- Heyeti tı:mwniyoo!yre ~m·~: bindirilmiş kıtalaı·, atlı ve mo- men şiddetini ccı.k ka~~tın€lmiş 
keyfi_.. şuna on dakikıadan fa2lla. yo._ı:- m.in lru]laırn.ası hava fü.aliye-tım törlü topçu &"!aylan, t l'.1· SÜ\'ari gib3dir. Teslihi dfu;ünü'lt: ~ı A -

_ P~aro Hasan çivgan s;ey- muştu.. Hom de sımslkı bir gu- tıa hdhle doğru gıider. Bu seoople alayı, fen ve ja.ndanma ıbirliMeri nıerikan ticaı et filolarının bu 
D.W:yOC u{u ~bQ? TC8 yapm~asına )"Ol"ffiUŞtu • • hava mrr~lerinin da_ha ~ k~- hal:kın ooşkwı allnşları arasında alanda seyredip ctmiyeceklerini 

1 -P€ilılivan, çivgaı·mı var?, Arap S:ml, meydanda.o .çcint- madan şark ccphesm~dk f~ı- birbirleıi:ni talü.ben geçmişler- yakında öğırcne<,'Ch'U'~ 1..>.000 tay 
-.tıahi pa.~ e°!betıt:P. çivı:-M di. Ha.sam da bera:ber .. Tabii olar- yetierini ~ereli bir ~e !erdir. }"'..ırcye sahip olması plan.Janan 

var 
1 

rak 011 bes yirııni dallcika dinle- ba.,~ı.mnila.rı ı~p eder. Bu bıraz Askeri :kıt.aiann geçit resmin~ Amerikan a.rm.adalan. karalara 
1 -.• Ben JM!....,.;,,,,ordum. ı -~..ıı.ı,,rdi. On<lan sonra Her - da haıva harekatının çok. hare. - A:merikan arumıdalr n , !karal:ım ı 

' ~ ~... saflı · d dan sonra beden teııbi}'ef.>"i mü -
_ Paşam, siz 1bilııt.yehilir.si - geleci 'le güreşe başlaya~ı. j k~li !bir aya gnmcs.m e a- kellofleri. yeni kıyafetler~yle karşı teşebbüsü ok~~ıouJdar-

ıılz7 1 .Aırap Saıid, yeri.ne geldi.. Ha- nul olacaktır · .,..,.._TnU:.ler ve sık sık a.lkış~mı..r sa, bu zaman da lıcmız çok uzak 
- ,ıo.Te..l.o:~ .. ..-.... ~~ı? °"~ da beraberdi. Si1:i.nip otur- n~.,....,_,.. tır. 

~, , ~ <:>04• ı lardır. Bunla.n sporcular ve es-
- Her halde Sai ve 'Rüstem dular. Hasan, giyinecekti. Said, Fa naf teşel(küllcııi takip etmiştir. Büyük Britanya, büyük ko-

le Hasan tıır ç1vgar !ıuznlamı· §ÖYie et.ofınn lııı!ktı.. Yalıon<:ı ~11· .. , LMA< .&. ~ Gcrn:t. resmi sn.at t::ıan 17_30 da lonilerini ve dvminyonlarını ık<>-
mıı ıı..-.dlr<Jrlar.. I ki!mse ohnadıgı- nı srörünce: A .ı... . -r- ru.ma:k iç;'ll, pas.ifiklertle <le kuv-.,.... .,.....,_J v 'L nPı.ayet.lenmişür . 

J)edi. Paşa., ~iğe g&- tnan Hasan, ne bo ..... ye- ~~ - vetli cepheler kw mak mecburı-
Iiyordu.. H~ c;.-vgan m- din böyle? ı 2 3 4 5 6 ı 8 9 o Gece yapılan şenlikle r yetine diişnüştür. 
zat kendisi bazrrlSIDSŞtı. Deyince, Hasan: ~wuwll I == BLibi.iın bu cephelerden önemli 

Ali pehlivan, daha ileri gide- - Ne ynpt.mı be? _ 1 1 Gece, §ehriınm oosta:n. &;ağı ve ha!kikaten hiJ.yn.ti olanı da ana 
rek: . - Ulan ne yapacaksın da- • 1 • ı yurd t.o.prnıkianndldır ve Avn.ı-

- Pa:şwm, fakll:t Hergelooı, ha? . 3 a teınw edihnı"ş bulunuyordu. Sa- pa garp kıyılanndan tevc:ıh edi-
Rüstemi çok çabuk çücar<lı orta- - Pcscttik va.. 1 • 111 at 17 den itibaren askeri birlik- len hava hamleleri, hele şark 
dan... !-Ulan zoru göımeseydin 4 • 1 • • lerin de iştiraldyle §elı.r.n muh- ha.rokalı duraiklııımııiara tlğra -

- Evet.... peseder miydin? 5 • ı I• 1 1 telif muıtalkala.r:ında mlNlZZaan ymca, bu topra.'klarda bir knt 
- Bu 6Urelte çivgnrr bozdu de- - Bak hele ... Sen :m.i yoodin fener alaylan ycipılnıL"}t.ır., da.ha uyaınık bulunanayı ihtar 
... ...ı. 1 ya.?.. 1 I• 1 1 • • . ~A--1- • 
11.lQJ\... ' Saaıt 22 de Vali ve Belediye 1..~tir: _ Bu, herifler bh· ~ ya.pa.- - Kim yendi ~? 1 1 l • 

Ben, bile bile ıx:ıetıtıim 1 Rei.ii Doktor ı ... rıtfi Kırda:r İşte h'aaıb:ıtı cephcler:ı ve bu ~ .. Hıas-an, dayanırsa tuhaf ~- = Ev\'cia güreşi ciddiye . Çc- ; • ı I • TaJksim gazinosunda: büyük bir ce~.ıelerin derinlikleı-i ! Hedef 
. d -·1 .. ? ı 'ı• ' ı • bal hııi ise, namütena.hili.klerdedir. o lır.. . vıırcn son egı mısın . . ? balo ve:rmiştir. Bu oya ~ - sebeple, harbin dev~ nıüdde-

- Evet.... - ilim ciddi güreşti ki. 1 • mime bulunan protokola men- tini tayı·n etmek gu··çtür: Gooe - <_.,"'abuk yt"tu lmesi 11'.zım ki, - Yalan söy'l.ame .. Rilstem, kıs1 
.Anı. .... Said, h1' ... .-,:.yle tam nefe&- yenildikten sorıra nasıl tuttuğu- sup zevatla, Jrorıso ar ve as- ve daima sinir kuvveti! 
ı.ı ·'·~~;-·-... ıDU bilir misin? SO L DAN SAC.A: ikeri ıkomutan:la.r iştirfık et.ıniş- =================== • ;n~-....-nıı ı _ tstnıılıulun meşhur bir semti. Pa<>... &ııtı!k cenın verrneın:iş - -- Sen, a.vaına:ksın ? M ahsııs-

1 -:r-- ' 2 - Kışın ya&:ır, Bir peygnmber ı:ı-
tt Çü:ı-OCü, :iş ır • ::kara olmuştu. tan yaptım... ml, küçültme eda tı. 3 - Seni, beni 
domctk.... Haki';-:ıten Bilecildi, - Haydi oradan .. Onu ~ -

• örlin.ce doğur::ın, Bir Alman fılm kumpanya-
RüStamin yenil ığinn. g atasına anlat!.. 

61 4 
_ Arı kııkas1 , ikisi ortasına l:>ir 

lıcllci de fikrinden vazgeçeı-ek A- - Vrufah malıswı yapıtım .. 
rap Saide ne ,........ eder, \"e ne dıe - Ne 1çin? (0) koyarsak bir insan uzvu olur, 
tiurup duru~ mağlup oluır- - Biırdenbire mağlup olsoy- Arapca hayır. 5 - Bir erkek ismi. 
du .. Ma.aanafih, vaziyet: hi9 de dım, her.kes ~ın çakardı. A- C - iplerle oynntılır çocuk eglencesi. 

değ'l 7 - K atre, raknm. 8 - Hisse. işçi. 
p şanın dilşündiiğli gibi !1 - yıp olurdu. 9 - !nsnn, kurusundan odun olur. 
di.. Ve öyte Çlhmrulı. HasMl - Biç inanmıyorum.. .ı..~: 10- Peçe, cn1nlyctJi (bir erkek ismi) 

tir . 
Halkevleııindc, bayram müna

sei:>etiyle hazırkınan program -
kil- muvaffaıkıyetle Wliık olun
muştur. Beşiıkta.şta, Beşikta.ş 

:Yoksul Çoouklan Himaye Ce
miyeti taı afmdan ·210 fakir ço
cuk giydirilmiştir. 

sömbı<le durmuştu. Yalnız, Her - Demek sen, yen.dih 'UClu 

gt-1cci, ha.sn.uru mağllıp eder ha!.. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 
:~~~'lk Sa.frltmhn=: 

0

!!:~ =~=yor musun be? Val-u ıenz1vu·n1 yaç~o~c. ;'1uck;kl~~ 6m~~;,;lno):::ı~n\~mkı::ı~d~ıiı~ı~. ı RADYO PROCRAMI biraz vaAtit geçmesini muvafık ı lan şilndi meydana çıkar bağın- ... --.- ~ 
tmiınmştu. Bunun içi.n Ara.p Slaı nm .. Ve hakikati ortaya O\:oya - :l _ Rusyııdn bugunlcrde ismi çok 30 B.Teşrin 1941 -
tie dayanmıştı. 'ı rını. geçen bir dıı~ silsilesi, skinin ttirk- - • 

Bilecik.l!i Hasan, lllltta ancak - Haydi omdan paılavra at- çcsi 4 - Deniz V(! dere kenarlarında 
&.~ JalkJ1m lm.da.r kaldL Ve, tek ma! • tuh;nur bir nevi toprak, sonuna 1Jir 7.30 Program 1 14 .30 Konuşnıa 
vu:-ı 1.- 'k ' · . . 7.33 -..~ zık 14 50 Marşlar ka.n~ıraJk ayağa IJWl,l tı. •1 - Yahu, avant:ıJ'klik etme! (L) ·ıave edilirse herkesın arzu ede- mu 1 • 

'.t""'" Sa!d · lih b"J b'l 
1 

N 7.45 Haberler 15.00 Konuşma tırtu.vurdu. ~P 1 Ve.l . .hııh, lbil ı e ı e ~ptım. ceği bir refah Ynsıtası olur. 5 - o.- Mü:ıık l 15.20 Müzik 

ı rıııı 11!!i l ~ Şehir 
~;, il Tiyatrosu 

\'flpt'başı Dram Kısmında 
Bu ak~m saat 20.30 da 

-{ HAMLET . 
5 pcrrle 
• • • 

1stiklil Caddesi Komedi 
Kısmında 

Bu akşam saat 20 - 30 da 
KÖRDÖCÜŞÜ 

1 Askerlik işleri 1 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 
KEŞi D ELER: 4 Şubat, 2 Mayıa. 

1 Aijustos, 3 1 klnciteırin 
tarih inde yapıı ır. 

1941 İKA[11YELEHı 
_, 

1 adet 20-00 Lıralık -= 2000.-Lit11 

3 > 1000 > =. 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- , 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

&5 > 100 > = 3500.- , 
80 , 50 > = 4000.- , 

! :::oo > 20 = GOOO.- > 

a• 

. Devlet Limanları lşlet-nıe U1111ırfl 
Müdiirlüğünden: 

Atölye ihtiyacı için dört metı·e boyunda 20 lla 30 s:mUm geni JiglJlO' 
ve 5 santim kalınlı,!1ında 340 metre m.ikfıbı birinci m:ıl bcyıız Iabnka 1'·11 

sı kapalı zart usulUe satın alınacaktır. ı' 

Muhunımcn bedeli yİı'ıni iki bin doı1 yuz kırk lira ve muvakkat tcıı• 
.ıuı tı 1 683 llr adır. j1 

lllŞ1111lllşb. İkide birde dı.asmı- Analın avradmn olsun böyle.. ta iplerle oynatılır çocuk eğlenccsı. 8.00 H 1 1 15 45 Konuşma 
nm ~ iıçine bakıyordu ve DedL. Ve g:üç halle Arap Sa- 6 '_ Sistem, budistleri.n papazı <~ı.r B.lS ~;;: ~tı 1 16:05 Müzik 
erısesine ddk:unıa.rak tlşa.ret edi - idi iknaı edebildi .. Pehlivanlar lbi- nevi keçilere de denilir). 7 - Sö-ı. 

8 30 
Mü

7
Jk 16.15 Konuşma 

;-ordu. raz dinaendiler .. Hergeleci oldu- eski Mısırlıların bir ma~u~~· Adalar 
8

:
45 

KonuGID:ı l6.35 Kapanış 
~~H·aı!easanh , ora- ğu yerde duramıyordu. Bir ıaln denizi. 8 - Peygnmberımızın da~~- D.OS Halk h::ı- ı lB.OO Program 

thalesi 31/10/1941 tarihine rastlıyan cuma gimü saat on beşte Gal~. 
Beşiktaş Askerlik .şubesi Ba.ş- rıhtımındaki Umum Müdürlilk binasında toplanacak satınalma korııs) ş 
knnltğuul.atı: runda yapılacaktır. Teklif mektuplarının bildirilen vakitten en geç bir ~3 ~ 
Şubemizde kayıtlı yedek nak- evveline kadar komisyon relsll~ne tevdi olunması l~mdır. Şartnamt! tı 

lardıı ......_6 ...,,...1. asmına e\'ve-J meydana çı:Jop hasmının dı mnhkcmc karan. 9 - Tok degıl, 
1 18

.
03 

Mu" zrK 
.. ~ ....Nlh: •• • ' ' •• Ta arı ve o-qramyoı- ve ~ 6 .. ..,., gureşe ensesinden yapı.~ak i9tiyordu. ,.0k deg-n, dört ayaklı ko•c saknllı lB.30 Konuşm" 

cı~ ....ı~-.-:. Lse ~ yunları (Pl,) " Jiı:'.iYonlu , ~. au..ıJIUeJ'.l. ge Niha.ybt 82Jg1r m~ydana çık- inatçı bir hayvan. 10 - Safi (Fran- ı; 30 Konuşma 18.50 Müzik 
~: t .. FAiyle lişa.ret ederek da, 'Ul sızca amma Türkçede c;ok kullanılır), Müzik HIJI() Dertleşme 

- Ulan, çabık peeeıt ! Ye- ıııurnalan susturdu. Ve, seslen- birdenbire. ı~:~~ Konuşma 1

11111
1 

• • • di· ~~n· ı ..:.~~ Hasan, ._,_;;.a m-11-_ . ~ .A.ra:p Said, İhram mcydai- Dünlcü btlım(Jl'anın 'M"'' ıo.20 Muzık 
~ ·.1Ufi 11\.C:UA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 10,45 Temsil ......__ SO........,' A .... 9' cı-:~- ~~ na! 
~ ıu...... ...-- "'"!:' ~ ·uu'-ft; - 1 l.30Konuşma 
~ • ..-., topladı. &tid, ~prazı Arap Said oklugu yerden 1 , 1 E T • S 1 1 R A zlk 

saati 
19.15 Mil7.tk 
19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 

20.05 Yurt.tan "~m. Epeyce gittikten son irn;Jktı. Hergt=:leci de ~meydana H 1E Y .. ll.50 Mu -

ra ha.ta.ya düşeceğini anlayarak yiiriidü. Bu aralık, pthem pa.<ja, 2 i V 1 le A Ç • C i K ~~~~ ~:;t~;;~ 
20

.
15 ~ dönüp yüzükoyun ken- Hasanı ya:nına ~rttı. Pa.cn, 3 M E l T E • I 1 • A Y A. küleri ve 

sesler 
Raı!yo 

ı:azetesi 

Pehlivan 
illni yere attı. Hasanm daya:ndıgına ve Arap ~hll 

0
_ 

AttııP Saklin kulağına imı- Saidin onu yendiğine kani idi. A T 1 '• A ~ R A R A T :runıan 
llUyuGmç.nuşb.. Hele, alta diişü- Hasa.na. rhiddetle: 5 Y m K U R A Z ·• • I! 12.45 Haberler 

ifil onu ıbüsbü.ti1:11 .Rn~;tmıştı. - ~n neye dayandın? 6 E Ş I• S il K ! 1'l 1 l3.00 Saz eserleri 
Demek Hasaıı, c.ıddı gurcş ya- Deymce. Hasan: 

1 
• - v e tilrkülC'r 

pıyordu. - P~, neden dayanaca!{- 7 il U l S 'T A F F A 13.30 Komışm::ı 
Gü~ seyreden Hergcleci de mışım ... tste pesetti.m ya!. 8 K • •IU S 1 A R E ,•iN 13.50 Müzik 

ha)'J'ete dilşmiiştü. ,V,e, yruun- - uıan' pesctrnom.iş olsan ~- U R • ?. A ı B 1 A T • M 14.00 
da bulunan bems:cluisine: ra.p yemyordu seni... H.20 

20.45 
b;ıvaları 

21.00 Ziraa t 
Takvimi 

21.10 Milzik 
21.30 Konuşma 

Müzik 

liye teğmeni Avni Bilge ( 42198) =gu=·=· n=s0=·ru=· =g=e=ce=n=k=o=m=ls=y=o~n=d=a =g=ör=il=le=b=ili=·r=. ===~=9=17=5=>=======~ 
nin verdiği adresde bulunama-
dığı ve halen İnhisarlar teftiş 
vazif esile teft~te bulunduğu po
lis vazısından anlaşılmıştır. füı 
subayın çok acele şubemize mü
racaati, müracaat etmediği tak
clli de hakkında 1076 sayılı kemı
nun maddei mahsusuna göre mu 
amele ~pılacağı. 

• • • 
ŞUBEYE DAVET 

Fatih Askerlik Şubealnden: 
P. Teğın. Mehmet oğlu Ahmet 

Snml 14099 
Süvari Teğm. Bürhnnettin 32249 
Tbb. Yzb. Osman Nuri 337 - 33. 
Levazım As. Te,'Tll. lsman 38045 
Acele şubeye mllracnııUnrı. 

• • • 

Beyoğlu Tapu Sicil JJluhaf ızlığından: 
Sütlücede eski Aktar Toros yenı Aktar Kdhyası sokağında ~ki : ye; 

7 kapı numaralı tapuda kaydı olm:ıyar, sahibi meçhul arsanın 1ahn r IC 
mlsyonuru:a hazine adJna tesbit edildiğinden bahisle senetsizden ba:ıifl11 , 
namına tescili istenildiiinden 7/11/1941 tarihine müsndl! cuma 11ilnil Jl111

4 
hallinde tetkikat yapılacaktır. Gayri menkul uzerinde Uısarruf h::ıkk.ı ,ddl, 
edenler var ise reı;mt vesikalarile lı'fllkte mahallinde bulunacak mcır.ıı, 
rumuza veyahut daha evvel Sullamıhmette Bt!yoğlu Tııpu sicll Mub:ıfıt.1' 
ğına müracaatları lüzwnu nan olunur. c9158> ~ 

Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoğlu DOKTOR •••I 
Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir G Ursoylar ve HAFIZ CEMAL 
A , Cemaleddln SaraçoDlu matbaası) 

do~lu Abdülkadir (38471) in pek Lokman He ki nı 
acele olarak subemize mürncaııti, et

mediiH takdirde hakkında 1076 sayı-


