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~~a~~~=- ''Türkiye politikasında Halkevleri yddönümü 
..---~~=:-:ka---- değişmiş birşey yoktur,, bütün yurtta kutlandı 
~~:;::=:. Mussolini «Türkiye ittifakla-

L · ' • tk rına sadıktır >> 

Şehrimiz Halk.evlerinde müsamereler ve-.. 
·ri.ldi, evlerin birer senelik mesaisi anlatıldi 

.... ihwr Devletlerinin ve n 1 n n:u· u 1 
!l""'I kontrolleri altında bu-

1 

~ memleketlerin l"&dyoları İ . (' s ...,J T-1/ .1..-. • 
.Türk - Bulgar beyannamesi ile talyanBaşvekı- V· . araçog u Vı us g·azet~sıııe 
ietiğalden bil' türfü vazge~emi- •• 1- .! b U b [ J 
~~~·Şu mühim ~lerde enli bütün ma~ü- mu"'m ega11cı ·a .u uıı u 
büyük mevzular bıle pek kısa X .1 

~OO:~a: 1~~ biyetleri itiraf 
Ankara, (a..a.) -Türt: - Bul - t;erllır: 

~la.dıldan balde Türk - Bul- e d 1• y O r 
tar anlaiınasımn bir salın gibi 

gar beymmameai hakknWı y&- Be aynı 17 sbııde Buigaristu
rm ÇJkacak olan "Ulus,, gaıete- ıa ~-anamda ,ima ohman 
1i. ~ tmilAbfı neşretmek (~ ~fa 5 aiitxu 8 ~) 

lılihver propa.ganİa kaynakla-
?uıln ağzm,da müttasıl dol.aştı-
tıhnası dikkatimjzi celbedeeek Fakat nihai zafer-
bi:r mahiyet alıyor. den emin bulunuyor 

Anlaşılıyor ki Mihver kay- Afrikada 350 bin İtal-
baklan iki komşu memlelmt a- yan askeri varmJt 
lasında yapılan eı:ı tabii ve en 
~k bir dostluk te:t.alıttrünü Roma, 23 (a.L) - St-fam 

1 
hildinyor: kendi davalin ugnında büyük 

l.:~ Duce, bugün saat lı' da.Faşist 
uiı- propaganda. fileti olarak kul- hücum kıtala.nnm Adrimıo ti -

Alman ordtlSU 
Selaniğe 

ine bilirmiş 

Bir F l'anslZ 0erıe
raünia mütalaası laıın:ıağa karar vermişlerdir. yatrosunda tertip ettiği bir te -

~anyanın bu meseleye atfet- 1 .zahür t,.....ı ..... tısı esnasında bir 
'l}'MW Londra, 23 ( a.a.) - Mo.taldl 

inek istediği ehemmiyeti anlat- nutuk sôylcmŞtir. Fr.anaız .Ajmısı bildiriyor: 
bıak i"'iıı Alınan radyosw.nıın B. .MUS80mn ~ de:mif.- Fransız askeri mütehassısı ge 1 
~ bir ha.ndie Widir. Al- tir ki: neral Dııval, bug1ln P'nmsad:a 

- Ben buraya Faşistlerin 1Ja.. .-1..... -n.-1 ~. Sela -
lnazı rady-Osu cihana ilfuı edi- raret def'ecesini hiseebnek ve .,,,,...._.. ......... ._._ -

ııBt işg.afürirı Alınan ya. için a.van-
1 )ar: bilhassa harp zamanında çok taJla.nnı tetkik etmektedir. 

"Almanyanm Ankara sefiri sevdiğim sftkfttu bo2aı"&k ö G----' ~-1 divor ki: 1 

\lon Papen bu münasebetle bir aöylemeeğ geldim. '~,.._ro Alınan fır · ı 
~et vemıii ve samimi söder Bo.v. aayfa ~ ~ 5 tisJ ~ -.ar.dır. ~ taraftan 
teati edilmiştir. ,, (Senn sayfa 5 &ii 4 te) I 

Yugoslav rad~ da 1stan - -------------·-------! 
bu1dan aldığı kaşdiy18 ba hava
~ tekrar ediy<ıl' : 

Akdenizde bir 
çok ltalyan iaşe ! · 
gemisi babrıldı 

lng;ciz: ~htslbahl:r
lerinin muvaffa- J 

ki yeti eri 
Lom}ra, .23 (a.a.) - Amiraihk 

dairesinin bugün öğleden sonra · Dün Emmüuii 
neşrettizi tebliğ: 

.Akdenızde denizaltılarımız, 1- Halkevlerinin dok:ıizuncu yıl l 

1:a:':Yan deniz aşın ordular: ile dönümü münasebetiyle dün şeh- ı Baş ve k ·ı ıı· n N utku munakalAtına. karşı hareldruııa rimizde bulunan muhtelif Hallc-
devam etmektedir. Denizaltıları . . 
mız, son günlerde bir çok mu- evlerinde parlak merasimler ya- . -·. __ 
Yaffa.kıyetlcr kazanmıştır. - pılIDJfbr, 

m~~=ı~~ En.inönii Halkevinde Dr. Refik Saydam Halkevlerinin faa-
Bmıla:rdan biri takriben 8 bin , • • d • . 1 b h f. 
tonilato diğeri takriben 5 bin to- Eminönü HaJ.ıoo.inde merasi- ıyetın en sllayış 8 a set 1 
nillt.o hacminde idi. me saat 14.55 de bandonun çal-

" A 1 m a. n y a bÜJÖk eiçtsi 
'Von Papen, Türkiyedeki Bul
gaı. elçisi ft Türk ricali şerefi· 
ne bir ziyafet \1el"Dllatir. Von 
hpen Türkiye ile Bulgaristan 
lı'asında imzalanan müşterek 
~D doJQI Bulgar 
9çisiui tebrik etmiş ve ael8mlar 
truşbr. ,, 

Dünkü Lig Maçları 
• 

Tover denizaltısı, bir İtalyan (lığı tsttklAl marşı ile bo.şlan- Ankara, 23 (a.a..) - Halkev-

r1 ~ sarnıç gemisini babrmış- mı.'fbr. Merasimde vali ve bele- :~= ~~v: 
Regent denizaltısı, 2472 to • diye reisi doktor Liıtfi Kırda!', odalarında yapılan törenlerle 

Bu münasebetle An.kara Halk· 
evinde yapılan tcphmtıdtı Bü • 
yük Millet Mrelisi Reisi Abdill
halilı: Renda, Başvekil Ik Refik 
Saydam, Vekiller, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genci Sekreteri 
Fikri Tuzer, parti müstakil 
gunıp reis vekili Ali Rana Tar
han, mebuslar, genel kurmay 
ikinci reisi orgeneral Asım Gün
düz, Vekaletler erkanı ve ka -
balık bir halk kütlesi bulunmuş.. 
tur. 

Ankam beyannamesinin böy
le bir memnuniyet tevlit etmesı 
l'e ae:fir hazretlerini .oıeş'eli ye 

dostane nümayişlere &eWeY1e
:tnesi bizi de memmm eder. 
aomşubu'InlJZia dostane ızıtina,. 
SeboUeriı:nizin inkişafına böyle 
llalnndan a.liiltadar oimalanaa 
\Pe muvaffa.kıyetleriıni?ıden do
layı sevinç gösterm.eleri:Dıe bil
hassa teşekkür ederiz. 

Dünkü mücsabakaJardaı oiri 
Spor habcrlerimi:ı[, (4) üncü a.ff;amızd~. 

Fakat ~ propaganda ma- ,~-------.asımı ------;cı.m•ır•mı:;1--... ka.rniar:ı bu nazik ve kibar tarzı 1 
lnaatteessüf muhafaza edemiyc- I 
~k U:ı.tsız ve ''ta.et,, sız sözlere 

lle neşriyata. kalkıyorlar ki işin 
böyle bir ~ almasını müsa
Jnaha ile görmemize iınkin yok-
blr. Bu müııasebetle mem.Jeket.i
lnizde i§a.a. edilen dedikodular-
ıla.ıı bahsetmiyeceğim. Sadc-

(&Mı aagfa 5 8'it1M 1 de) 

T rablusgarp 
Bin gazi 

Jbdem)i yÖldJ8ŞI KIMl .an.: 
1auın anlattağl Demeye ~ 
hp.Jan büyük Töık ~ 
llnınn heyecanlı -.fhalanm 
Yalın guetembde bnhtea .... .... 

Eski 
Reşit 

Dahillye rtazırı 
Reyin Hatıraları 

Birkaç güne kadar naşratmeOe 
başhyacağımız bu eser, size 
yakın tarihin sisli ufuklarını 
bütUn berrakhğı ile açacakbr. 

Büyük ·bir merak ve derin bir 
zevkle okuyacağınız bu tefri
kamızın intişarı Türk matbua
ında ciddi bir hadise olacaktır 

nilatohık Citta di Messina ol - Parti müfettişi ve İzmir mebusu kutlanmıştır. 
~ muhakkak addedilen bir 1 ~!'""!!!!!~!!'!!!!'!'!!!!!"~!!!!!!!!!'!!!!~!!'!!!! 
halyan ia@e gemisini b&.tırm.ış - Reşat Mima.roğlu, mebus ba· ı naklen verdiği Başvekil Doktor 
tır. yan Nakiye ve çok kalabe.hk ' Refik Saydamın Hal.kcvlerinin 

Utmost denizaltısı, himaye bir halk kütlesi hazır buhm - dokuzuncu ytldönmli müna.sebe-
aitında seyl'eden bir kafileye. hii mu"'"''"· tiyle söylediği nntuk al.8.ka ile 
cum etmiş ve 8 bin tonilatoluk Y" ....... 

bir iaşe gemisini torpillemiş - lstildil ınarşmı müteakip, dinlenmiştir. 
tir. Bilahare bu vapurun kıçın- '.Ankara Halkevinden r.ady.onun (Sotıaı sayjo 2 süt:un 4 de) 
dan su alarak batmakta olduğu ------------------- T'ôrene istiklal maışı ile baş.

lanmış ve Bunu Cumhuriyet 
Halk Partisi genel başkan ve
kili Dr. Refik Saydamın sürek-

görülmüştnr. Ge.rui, hima)le ~ 
mil.eri tarafından terlt edilmiş -
tir. 

(Sayfa 5 su. 6 da) 

~HARP--... 

VAZiYETI 
Uzak şraktakl depren~ 
malari de gözönUnda 

tutmak llzımdtr 
• 

YAZAN: 
Eme/eli Genenal 

K. M. 
• 

.Afri1ca dcğUlarında.: 
Bingazideki yıldınm hare -

ketlerinden sonra Vilson or
dusunun nereye teveccüh 
dcceği bir mesele şeklini al -
mıştır. Muhtelif ihtimaller mü 
nakaşa mevzuunu teşkil ede
bilir. 

a) Ordu başladığı işi başa
racaktır. 

b) Bingazin.in müdafaası 
için bir kuvvet ayırdıktan son
ra esas kuvvetlerini Habc • 
fistan işini neticele.ndirmek 
11zere o istikamete kaydıra -
~. 

(8Gmı .,ta 5 llİl 7 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

mes'eleleri li alkışlarla karşılanan aç.ılış 
nutku takip eylemiştir. 

Parti idare heyeti azasından 
Nafi Atuf Kansu da söylediği 
bir nutukla. Halkevlerinin mak.~ 
sad ve gayelerini izah eylemiş -
tir. 

(Sonu sayfa 5 sü 2 de) 

-3-
MVSABAKANIN ŞEKLİ 

· ı Bu parçayı kesip saklayınız. 
....~,J-J.~ .... ..w...w.ıihıiı<ı..~..,.,,._,~l"O(,~ ~~ıı--=-.-..ı Son parça neşredildikten son-

- KJralar bu &ene de arlmıyonnuş. 'ral>ii benim ayhğımı bu rn bu parçalar bir a.ı-c:t.ya geti-
.ene de aı1brnımı değil mi kocacığmı... rılmek suretiyle meydana çıka- -

cak re.c;ıni, vaWı adres.inizlt hir · 
Geçen sene hükfnnet, bina. yit edH<li. Bu yeni karar ifo yır 

,_,_.___ b ' lk" d · ... . 1 b ' al ki .1 d lih.1:c id::ı.reınize göndermek bu-
AJ.1.<Lu1..n.uın, ır sene evve ın en nı 'li .... mı:ı.n !.I, &.na r-.. arı a h .. hft . ot ·~ ..... ;,. • • - · • . _ . ar musaLRl.ırnmıza. lllwu ..... ıçm 
fazla arttınlamıyacagı kararını nastl tayın olunacagı tasrıh olwı k8f.i el ·ektir 
verdi ve bu karar geçen gün te--1 muştur. (Sosu ~lıı 4 &il 4 teJ lf-_g_ec __ . ----·• 
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SABAH 

dülha CP#M 

Hat raları E 
Sultan Mahmut bir elçi sarayında • Bü
,ükdere Çayırında Kurban Bayramı teb
riki merasimi • Açık havada Bayram Na-
mazı - lngiliz Elçisinin huzura kabulü 

latinub eden : REŞAT EKREM KOÇU 

r .Qf< lJYUOU "\J 
DiYOR Ki: 

Bir Musevi vatan
daşın ş kayeti 

al v ri yll m a• bü-
... ri yurtta ku la 1 

-11-
Adresinin ına.hfuz kalmasmı 

istiyen bır Musevi okuyu 
cumuz yazıyor: 

(Baş tarafı 1 inci sayfad.ı) 1 mutanı bir ziyaretlerinde Evi-( Ye Halkevi Triyosu taıafmdaaı'. 
Nutuktan sonra İstanbul par- mizin muhtelif faaliyet!crini gö- bir konser verilmiştir. 

ti müfettişi Reşat Mimaroğlu ' rerek şu cümlelerle takdir ve\ Daha. sonm Halkevinin kapMı 
söz alarak merasimi açmış ve ez- iltifatta bulunmuşlardı: "İyi ça- spor salonunda. bir spor milsa..-3 - 13 hMiran 1829 1 

Çarşanba. - amnarteei 

Zilhicct'nin ~ ı-ı-~ 
nü, haıra yine lodoa oiOıı. ~ 
nanmayı ~ ~ Ka -
ıradenıze gitti. Padişah Çubuk -
luya gidip akşanı yemeğini o 
alla.Ira fel'de yediler. 

Kurban bayramı mna.yıeQe -
sinin Biiyükdero salrrasmQa ol -
.m.ası lctııll 1 lbnlm>th SuÜlm 
Mahmud çarşanba günü kuru -
lan otağı hönıayı:ınla.rmı seyrii 
tema aya gittiler. Sonra lpsi 
nam elçi sarayının ~ur bah
~ını eJn8'8 buyurdular. Son • 
m binasına dahi çıkıp elçi ve
aaulen nabesbuk ihsanlara 
mazhar oldular. Son derece ~ 
dan oldular. Bütün taifei efrcnç 
m ur ve handan oldular. ~ 
Ayın onuncu cuma ghıii br

ban bayramı olmakla tebrik me
:ra 'mine iştirak edec.k zev-cr.t 
akşamdan birer yere gelip er -
kenden Kırkağaç nam mahalle 
varıldı. Merasinı vaktine yakın 
Sultan lfahmnd teşrif edip is· 
kclede beklliym atına bindi. Bir 
&13ttanberi tertip olunan alayı 
Rz'm çadırlanna gittiler. Yolda 
asakiıi hassa selim durup bü -
tün zabitler rikabında yalınkı
lınç ile yürüdüler. Z:ıtı phane
leri elmastı müzeyyen fes ve ya 
kası pırlanta ile işlemnif mü -
Eeyyen .lıarmaıll, ve eınapla.rına 
talnlm1ı1 nişanı Alişan, öyle bir 
güml kıyafet ile idi. Yanların
da hademe vesair 7.evat ga~ -
tUlgaye hüSün alaeak esvap 
alayi ile tezyin oluuDUJ§lardı. 

Otağı · hüma.yunlarmda Yama 
saat kadar istirahatlan 8D"&SlD
da teorifatçı efendi bütün di -
varı erbabını tanzim etti. sah
rada ~öaÇla.ra yakın kuriılan 
tahtı Jıümayunutı iki yanma ta
Jam takım sırmalı esvaplar, gü
müş teberler ve yalınlabçlar 
ile hademeyi dimi. Sonra tahtı 
hiimaynnun muhafazasura me -
mur zülüfli baltacılar, kıyafeti 
mahsusaları ile durdular. Sağ ta 
rafında asakiri hassa muhafızı 
Osman paşa ve topçu Numan 
paşa ve boğaz muha.fw Musta
ra paşa ~ mira.lqlar ve binba
plar ve bademei ha88a yollu 
yolwıca dizildiler. Sol tarafta 
dahi kapıcıbaşdar, al harmani 
ve al takım divan esvabl ile dur 
dular. Alt yanında hassa siWı-

:Memur ve müstahdem harp 
arıza oldu. Bil" firenk görüp ba§ladığındanberi ayni ma -
"efendi buna takat gelmez! .. " :u-• aş ve ücreti alıyorlar. Jlu.1.4 -

diye vallahiln.zim o dahi talı - buki hayat bir misli yü.kscl
aİiı edcl'ek ağlar gibi oldu_ Alla- m:iştir. Kontenjan zama 
bıazi miişşalı kıyamete kadar nı:ıda biraz işsizlik vardı. O 
devletimim ~ Yelmeein! a - zaman bütün tüccarlar müs -
min..! tahdemlcrinin maaşlarından 

cümle demiştir ki: hşıyorsunuz. Siz bizim en mü- meresi yapılmıştır. Akpm da 
"- Sevgili yurtdaslar, kemmel yardımcımızsınız. Bize snat20.30 da. temsil şubesi Uv 
Şu mutlu toplantıda dinledi- ne kadar ~k fikren ve manen rafından kukla oynatılmıştır. 

ğimiz irşatkiir sözlere bir şey olgun gençler hazırlarsanız ı.si- Beşiktaş Halkevinde 
illi.ve edilemez. Halkevlerimizi mizi o kadar çok kola.ylaşt:uır-

Tebrik mıer••nindea aanra yüzde otuz nisbetinde bir ten
mbra.ya konulan mihrç ve zilat yapılmiştı. Bugün i.c;e ha
miııber tarafına erkin, ncal ve yat pahalılığı çok yükseldiği 
orada bulWlan halk, müt.evec - halde biç bir ticarethane müs
cih olup ~ ngıaeW va.k • tahdemlerinin mH<ft'ft .. bir ku• 

Milli Şefin rehberliğiyle açını.~ - smız.., 
Halkevlerinin milli zihniy·et 

Beşiktaş Balkevi her sene ol
duğu gibi bu sene de yıldimümU 
tes'it için çok iyi hazırlamnıı, 

davetlilerle sabı b~ ba.5a 
dolmustu. Tam saat 15 de An-

t.Jk. Şimdi de onlara ideal ~ekli 
vermek için ı,ıt...illi Şefimizin nur- ve imanın aşı.lma.z kaleleri halin-
lu ve şuurlu maşaleleri ile de- de memleketin manevi, fikri cep.. 
vam etmekteyiz. Evler ilim ar- besini takviyedeki rolünü, de
zwnuzun, irfan aşkımızın ve ğerli komutanın bu veciz sözle

tini bekledik. -......-ruş bile zam yapmıyor. Hal -
Vakit ge1dikte, padişaha mnh buki bütün tncirler ellerinde
~ olan mahfili hiim&yun mW1- ki malı dört misli k3.rla. sa.tı
tazam bir çadır oldağundan, ora yorlar. 
ya teşrif buyurup küçük imau;ı Bu hal böyle ~ ederse 
efendi ba.yram n•ma1.JllJ kıl - dört adayı da verem ctispan
dırdılar, namaz bitince padişah seri haline koymak icap ede
hareket ettL Toplar atıldı. O cektir. Çünkü bütün küçük 
gün cuma namazına da Yeni - müstahdemlerin çocukları gı
köy camiine gittiler. Ertesi gün dasız bir haldedir. Büyükle -
de, Çcngelköy ka.ri~dcki rimizin tiltfen dikkat nazan
makar:rı hümayuna, akşamına m çekmenizi dilerim. 
~ h.,..,; ~n ._..,.~-..wıı-~------ı 

sar~rh~Ell': 2temmuz1829 Bursada tütün pi-
Pazaı- - Perşembe 

Ayın an dördüncü günü. do- yasası açıldı 
nanmayı hümayun Kandeniz • 
den döndü. Sanyer önüne gel - Bursa, 23 (a...a.) - ~---~-
di. Bugün!' ---2- C!...U-- 'a•'-~-ud ~uu.ur ~ ..,_ı.&11 .mil.ll.Ul de tyütün piyasası dün 'açılmış 
Anadolu hisarına, o tarafta v- ve ilk muameleyi inhisarlar ida
hm serkitibi ef-~:-.:_ ...eAıi~"'-ı ~ ~~"'ti..... resi yapmıştır.· Fiatler 29 ile 70 
den Çubuklu tarafma, Kestane· kurtı§ arasındadır. Zürra vui-
sı.ıymıa gittiler. ye~ çok memnundur. 

At ile Sanyere u.;t buyu- Bursa mmtakasınm w se -
nırlarken yolda. doaanmayı hü- neki tütün rekoltesi geçen yıla 
mayunda Olan hast•larm ha · nazaran iki -•1- kilo fazla -
zllarını Karada gıörip ciim\esi- dır. Buna~ Bum. muh\
ne li.yikiyle bakıhpak ümre fer- tinde hı eeneki tütüıı milrtarı
man buyurdular. nm bert milym ~ btı1acağı 

Defter ile. ~ yib mı bir aded anlaşılın&ktadJr. Tiitünlerimi -
hasta1nra bir çok ihsanlarda zin Jfalitesi :yübektir. 
bulundu. Ben bizzat gidip her --~-===:.---

inanımızıo mücessem varlığıdır. 
Y alruz bilgi ve görgü değil, bu 
evler bütün yurtdaşların karşı
lıklı muhabbet membaıdır. ,. 
Reşat Mlınaroğlu, Halkevle

rinin esaslı vasıflarını tebarüz 
c.'ttirdikten sonra demiştir ki: 

"- Halkevleri partimizin altı 
vmdesi içinde çalışırlar. Bütün · 
yurtdaşların hassaten münev -
ver~şlcrin mecmuudur. 0-
•un bütün varlığının fazlalığı 
veya noksanlığı bu elemanların 
mesuliycti altındadır. 

Sevgili yurtda§lar. bu çok 
mühim noktayı da hatırlattık
tan sonra bu yuvaya. fazla ala
kanızı çekerek sözü Halkevinin 
sayın başkanına bırakınm. ,, 

Yavuz Abadsa kürsüde 
Parti başkallllldan sonra kür

sftye gelen Eminönü Balkevi 
reisi doktor Yavuz Abadan sık 
8111 alkışlanan bir hitabe irat et
miştir. Yavuz Abadan demiştir 
ki: 

birinin ellerine birer birer tes- 1 
lim ettim. ~ da tanzim zmwde havacılık "-Sözlerime ba.5larkcn Halk-
ettim. propagandası evferinin açılış )?!dönümü töre-

3 • 14: temm•rz 1829 1 . 
23 

( ) _ ......... 'L.-. _ niJae huzurlariyle. şeref yeren 
Cuma - Salı zmır, a.a. .l..lll-Q uhtere d - r dinl . il 

Muha.i'remin albııc:I çarşanb:ı şunun bb:er ftlbesi halini ala _ m m ve cger ı eyıc e-
günü, mimar ağa tarafından cak olalı T.zmirmeırtepl9i..Uy - · rime, davetimize icabetlerinden 
Trabya.da yeni yapılmış olao yare detnekleri enelce ordu - ve sevincimbe iştiraklerinden 
Jıasahır birdenbire çöktü. Bir muza; lzmir mektepleri tayya - dolayı candan teşekkürlerimi 
i!'i beygir öldü. Bir kaçı yara - resi adı ile bir tayvare hediye arzcder. hepini%i saygı ve 8ev-
landı. pln"CU>nbe n.ı-... u erkenden etmiŞlerdi. Bu defa maarif mü· . . '1A t ~~· 6U&ı d" ı··~~ı... U..M•"" il b- '·:tü" gı ile se aınlarım. 
Ayasağaya gidildi. Cümle lias· ur U0 unLlU .,_._ ~ ... ı e uyu: - . 
sa sfü·arileri, fenni harp talim lenlen ve takviye edilen teşki- Aziz yurtdaşlarıro, 1 
ettileı'. Saltan Mahmud süvari J5.ta ya1İ'nl1armlls Be"Ye eeYe kay Büyük Türk inlnlibının f e-
ağala.ra izin verdiktrn sonr:ı. dolmakta ve geniş yardımlarda yiz1i verimleri arasında Halkev· 
Kemankc.w ile kaldılar. Ok bulnma.ktadırlar. lcri, - adlannın da delfilct ettiği 
atıp imtihan oldular. Cuma gü- B~ senek~ Türk hava kurumu gibi - h.alk.la beraber halk iç!n 
nü İngiltere ve Fnma clçilc _ İzmır şubesınde açılan dernelt - ..... 'b' . +~ ... ın;...,:.~ 

ler hesabına kısa bir zaman ~şma PrellSl ının u;\.O~cuıı 
riui getiren .tırkateynler gcldi. da Göztepe- Amerikan kolleJ"in- olarak müstesna bir yer almış.
Fransa fı:rtateyni Iruııkir iske
lesi önüne, lngilis fır.kateyııi den 98, Ha.Jrimiyeti Milliye ilk ludır. Bu yüzdendir ki Halk· 
Büyükdere önüne demir bırak- okulundan 61, Gazi orta okulun- evleri bayramı, Tiırk hallwıın 
blar. Ayın on bir:inei günü BU- dan 34• Göztepe Kız enstlt5sttn- be.yramı<lır. Her sene bu yıl· 
~İngiliz elçiai içindi_ den 18, Dumlupınar ilk Okulun- do" .. de bütün .nıill t.ç · 
van oldu. Geceden. Gelatada o- dan 15 ve Aleancaktaki ilk OkW- umun e e aynı 
lan bütün frenkler~ beüd bütün undan 15 lira yatm.lııµşbr. zamanda halkçılık prensipinin 

rinden daha kuvvetle ifade ede
cek bir formfil bulunamaz. ,, 

Yavuz Abadan sözlerini "Türk 
milleti ve aziz şefi var olsun,, 
sözleriyle tamamlamıştır. 

Mükemmel bir konser 
YaTUZ Abadanın hitabesin

den aonra Eminönü Halkevi 
orkestrası şefi C'.emil 'l'ürkkar
men, idaresi altın<la kfilsik par- ı 

ça.la.rdan müteşekkil bir konser 
vernıiştir. Konser ço,k muvaffa
kıyetli olmq ve alkışlanmıştır. 

Şişli Halkevinde 

karadan naklen radyo ile Baş
vekil Doktor Refik Sayda.mm 
natku dinlenmek snrettyie me
rasime ba..~lanınış ve bu:mı mü
teakip şehir Armonisinin çalW.. 
ğı lstikl&l Marşı Ayakta din
lendı1rten sonra Parti kaza 
reisi Zühtü Çubukçuoğtu kısa 

bir hitabe ile merasimi ~ ve 
bunu takiben Halkevi Reisi 
Hi.ikmii ArklSk ta.rafından Halk-
evleri ve bu meyanda ~lrlaş 
Halıkevinin mesaisi izah edilmiş.
tir. 

Halkevlerinin grafik faaliyeti 
de cidden güzel manzara. &net-

. Halkevelerinin yıldönümü mekte idi. Halkevine mensup 
dün Ş~li Halkevinde de pa,rla.k 1 gençler milli rakıslar ve marş
mernsımle kutlulanmıştır. la.rla merasime neş'e vermiş v~ 

Merasime İstiklal Marşiyle Şehir Armonisi Şefi Dölener ida
başlanmış ve B~vekil Refik resinde obız beş kişilik Şehir 
Saydamın nutku dinlenmiştir. Armonisinin müntehap p~ar
Bunu müteakiben Halkevi reisi dan mürekkep olmak iittre ver
B. Ahmet Halit bir yılhk çalış. I diği konser ile Halkevi Ar kolu 
111a hakkında izahat vermiştir. gençlerinin solosu hazirun tara
Daha sonra Halkevi orkestrası fından dik.kat ve alaka ile taii:ip 
klasik parçalar çalmış, spor ko.' edilmiştir. _ 

lunun beş yıllık ~ anla- Ü k-d H lk . d 
tılmış ve futbol tunıuvasında s u ar a evın e 
Kazanan Halkevi tn1amına ku- Halkevlerinin açılışının do-
pa vetmc merasimi y&Jiılmı,ştır. kuzwıcu yıldönümü Üsküdar 

Hall<evi sporcuları tarafından Halkcvinde de merasimle kutlon
milli oyunlar oynanmış ve milli mışt.ır. 

havalar çahnmı§tır. Ve bir caz Saat 15 de Başvekil Refik 
konseri ile gündüz prograınıruı. Saydamın açış nutku dinlendik
nihayet verilmiştir. ten sonra e\'Vel& Cemal Yener, 

Gece temsil kolu tarafından Hulkcvlcrinin cheınmiyetini te
muvaffalnyetli bir temsil veni- barüz ettiren kısa bir nutuk 
miş ve bunu bir balo tnkip et- söylemis ve müteakiben Halke-
mi5tir. vi barn,lo.su zevkle dinlenen mu-

Beyo~l u Halke · nde siki p.ırça.Jarı çalmıştır. 
~ Son olarak Halkevi temsil ko-

Beyoğlu Halkevindc merasim lunwı hazırlattığı (Paradis} 
saat 15 de 1stiklUJ marr.ı ve bu· kom disi oynanmış vo mcrasi
nu müteakip basve1dlin mera.si- me nıhayet verilmiştir. 
mi açış hitabesinin radyoda dffi.. 
ıenmesi ile başlamıslı!:'. Miltc- Diğer alkevlerinde 
akiben Halkevi idare heyeti fı.. Diğer Halkevlerinclc de Hnlk
zasından İhsan Arif Gökpınar evlel'inin dokuzuncu yıldönümü 
Halkevinin geçen bir yıllık fa- dolayısiyle parlak merasimler 
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l lim Köşesi 
1'..aJ11 

Prif. SIWI ı• uza:n -
Keşifler, ihüralar 

KömOnten y-0 
çıkarmak 

Kömürden ~arılan Yat 
mıktarını arttmnak için illd 
tecrübeler 1869 senesinde ~ 
nıf Fransız kimyageri Berlheı
lot tarafından yapıbnıfbr. Br 
ilimin sentez yoliyle alkol -. 
tihsaline ait muvaffakıyetlcria. 
den evvelce bahset:mi3ttk. 

Berthelot, kömürü hicOOıyoıı 
d1k asidle 270 dereeedo yiml 
dört sut ısıtbktan soma ka.tıa 
ran mahsulünün basit usııllf 

bulmıan mıkiarı on iki ilA ~ 
beş misline çıktığını gömıtiş • 
tür. I<ömürden çıkanhm yal 
mıktarını a.rtUrmak bmsusundl 
tatbik edilen birçok usullet 
arasında Bergiwl U18H1 diklrfll 

pyandır. Bu sat Rus kimya. 
gıerlerinden lpotiev'in ciısimJed 
yüksek tazyik ve sübıınette 1ıidı 
rojen tesirine blrakmak usula 
nü takip etmiştir. 

Bergius kamilr t~ Yat 
mahlutunu 100 atmosfer tazyiJ 
altında ve 400 derece sühunet 
teki hidrojen gazında. buhın 

durmuştur. Mahlfttmı hem~ 

hemtm ta~ yağa inkılil 
ettiğini ve bu yağın kırlardaı 

kayalardan yağlara benzcdiğiıi 

görmüştür. Bu yağlmdak:i hid 
rojen mıktannm orijinal mah 
liı.ttakinden fazlalığı Bkirojep• 
yum ameliyesinin cari Olduğun• 
gösteriyor. ll.k tecrübelerde sull 
maddelerin yeni bir yağa inJn. 
lib etmekten ziyade orijinal 
yağda inhil8.l etmesi ihtimaliD 
den dolayı netice pek vaı:ih de
ğildi. Alman kimya :fabrikalan 
bu iş iizeıinde mühim röşerjler 
yaptılar ve usulü tadll ettileıı. 
ı929 senesinde Almanya.nlll 
maruf I. G. boya fabrikalann •• 
danbiri alçak sühunette • ka· 
mürden taktirle istihsal edilea 
katrandan Bergius nsuliyle 
300.000 ton bcil%in çıkanrınğa 
muvaffak olinuşt.u. Bu lmmpan
yarun aldığı ihtira beratına gö
re alöminyom1a kaplanmış ~
kuü bir kapta 200 atmosfer 
tazyik altında \'e 475 derccet 
sühunetteki hidrojen gazı içinG 
ham yağ piiskürtiilüyordu • 

Burada. k..'l.talizör olarak mo -
libden ve krom oksidleri kulla
nılyordu. İngilizlerin fakat lm
periyal Chemical endüstrisinin 

110rlan vesair memurlar durdu. -
Jar. Karşısına. çıwql:ıafı ve ka
pıcılar kethüdası durdu. Etra. • 
fın.da da lıasaa 8*aleri çep 
çevre- dlardular. Daha arb.da 
da atlanmıs üıainde ham SÜ -
V'al'İleri bultınuyordu. Taht ya
tınind'e muzika tabını vardı. 
MuaY)llrln vakitte pedİ@all ota -
ğmcbn ~P geldi, tahtma otur-
du. CUınle askerin '98 hallan d~ 
ası ayyuka çıktı. Denbp muzi-

İstanbul halkı, akın üm ka - ~ zaferini tes'it ederiz. 
yıklarie. geldiler. ~ kayığına PO LI S T E İnkılabın Büyük Şeflerince aliyeti hakkında izahat vermi: y"'pılmıştır. ı 

aldığı ihtira beratında bu tazyik 
10.000 atmosfere c;ıkanlmıştı. 

kıt başladl. 
Adeti kadime ihıere eVl"eli 

;aalnb efendi biat etti. Mnzika.. 
ile alkı.~lar olodu. Sonra derhal 
devl t erkinı padişaha hayra.Dl 

tebrik.inde bulundular. Sonra 
lrau clçiıd tebrikte bulundu. 
Saı e~Jer ~de dn:rup seyir 
e rlerdi. 13en de oniann arka . 
sıııdıı dunıyordum. G&ı kulak 
oldum. Oerecej nilta.}"ede tea -
eup etmıslerdi. lşbu tertibat ne 
?Aman smret buldu diye parmak 
lan ğWa.rında hayrette kaldı. 
Duyduğum heybetten bana bir 

ABONE B&D&Lt 
Titrtd)"e ...... , 

H NE LI K 14® ICf'9. 2100 """ 
t AYLU( 7IO :a 1418 • 
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1 AYLIK 1H :ıt 101 :11 
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binip alay muzikaa ile kayma- ;;-::- kurulan ve idare olunan C-um- -=========================== 
kam paşa için kuralm1l8 mü - Kumar yuzunden ar- huriyet Halk Partisi, i.;tinat et-

Hidrojenasyum usuliyle gazı

lardan yağlar ve mayilerdeıı 

sulbler cıkarmak meselesi tize
"\ 1 rinde mühim röşerş faaliy.etj g8 

1.Cyyell çadıra otmdu. Saat dör- k d 1 +itt -""i~ hallt kütlesinin fikri 
de yakın padişah kayıkhı geldi. a aşını yara amış ... 6 ,,~ 
Her tarafta olan t:aJJ,aiarla ge- Fatihte İbrahim çavuş. mahal kalkınması davasına hizmet için r 
milerden ve bahusus eÇ gemi- lesinde oturan Mebmed ile vine bu kültür ocaklanm tesis etmiş 
lerinden t.oplar atııdı. Paıdiş.'th ayni liemtte oturan Emin Ôğlıı bulunuyor. Hepinizin malumu 
iskeleye çıkb. Müeefter takıb Salim Saray meydanında 101 sa- olduğu üzere Cümhuriyet Halk 
bir ata bindi. Rikibmda binba - yılı kahvede kiğıt OVtlllU oy - Partisi, Türk milleti ve devleti

Şarapçı m , ş·r cı m ? 

şılar ve hademe v e slhrari za- narlarken ııralannd& birdenbire 
bitleri yalınkılmç yaya gider - kavga çıkmıştır. Bu sırada faz- nin siyasi mukadderatına hfıkim 
lerdi. Kemali heybetle ~dırla - la hiddet eden Salim QL'asıa yegane teşkilit, halk ile devlet 
rma girdiler. ~ ,.emek çı- çıkararak Mehmedi muhtelif arasında daimt rabıta ve ahengi 
kanldı. Yemekten sonra diva - yerlerinden yanlamıştır. Yara.- tesis eden dinamik muvazene 
nı hümayun oldu. Elçi vcsair lı Gureba hastanesine kaldırıl- unsurudur. · 
hademesi gelip yüz llirmezden ırus ve suçhı yakalanmıştır. 
evvel, ~n sı~ . eı!Il. ~ Merdivenden düştO, ba· 
k~ hır harmanl ~gıydi!-ıl lı. canı kırıl da 
Sedlmış adamlarına. ideta bar- ,. . . 
maniler giydirildi. Sonra buzu- l\.uzguncukta iskele caddesia-
ra çıkarıldılar. Elçi, padişaha d~ <;>turan 70 .Yaş~a.nnda ~ro -
bir kıt'a. elmaslı serguç hediye hının ~erdivenır.dea ~ 
getirmişti. MerasimdeR sonra sol b~ı kın1mış ve ~ydar
elçi gcnıisine döndü. paşa numune hastahaneısine kal-

Trabyada bana tahsis edil- dınımıp. 
miş olan yalı lngiliz elçisine ih Oynarken dOtllP b~n-

Bu itibarla Halk Partisi, ba.5-
b memleketlerdeki partiler gi
bi muayyen bir sınıfın veya züm
renin menfaatlerini temsil ~t

mekten uzak bir ~elrküldilr. 
Bizim partimiz, doğn.ıdan doğ
ruya milli :mevcudiyetimWıı si
yasi tezahürü halinde Türk 
milli iradesini temsil e<ler. Türk 

san ~uyunıldu. B~ da Tr• dan yarabHımtt halkının miişterek hayır ve ide-
ya cıvannda gayn btr yalı ta - . d 
yin edildi. Büyükderede dikil • Begiktqta otran Velnvıd. ~ alini gü er. Yurtda.~lann bir-
miş olan çadırlar 'homtrnayıp zı 4 ~ Güler, evıeı:mn lik şuurunda tecelli eden Türk 
gelecek hafta zarfında da ba~ ~pısı onilnde oynarken ®' - devlet ahlikını yaratır. Gayesi 
ka elçinin divana ~ işi _ myuş ve ~"'!;n ~· dil, kültür. ülkU birliği esasları-
tildi. Bu gece boğaz ta.rafından, arası uu.n:nn mu - da arak · • iktı eli 
bir çok işa.retlec çekileli. Azı- davatı yaptınlmı§br. ~mJan ~ası, müşı:ek 
cık korktuk- Bir baca tutu,ması 

( ArktzSı var) Tophanede Bostanbaşı Cezair Ttirk ideatini ~rçekleştirmek-
-----====----- sokağında Jarosa aid ~ baca tir.,. 

Tramvaya binerken 
dUtmUş 

Kasu:npaşada oturan 17 ya. -
§lnda Avram kızı Fortina: B~ 
şiktaşta hareket etmek üzere 
bulunan bir tramvaya atlarken 
düşmüş ve başından halıf çe ya
ralanmış ve müdavatı yapılmış· 
tır. Tahkikata devam ohmm:ık
adır. 

kurumlan tutuşmq ve itfaiye Yavuz Abadan müt.eakiben 
tarafmdaa ıl&ıdürübnüttir. Halkevlerinin gayelerini ve bu 
Sobadan çrkan yangın gayeye vannak için sar:folunan 

Evvelki gün Arap canıiinde gayretleri tet.rilz ettirerek eö
mektep aOknğında 33 nmnara- süne ~le devam etmiştir: 
da Nesiınin dairesindeki soba "- Bu 119ktada llfi.lkc:ı..'cleri· 
tutl4.c;&rak bir yangın başlangıcı ne mevdu yurd hizmetine temas 
olmuş ve itfaiye silratıe yet~p 
sirayete me,dan V'8l"IHden q. sırası gelmiş bı.ılwıuyor. Muhte-
diinDÜlltİİr'. rem ve kıymetli örfi idare ~ 

Bunu farlcede niyen :e»ir sarhoş 
ortalığı biribirine ka mış 

Dün adliyeye bir tek clırmü 
meşhud vak'ası gelmiştir. Bu 
do. bir sarhoşluktur. Sultan 
ahmed ikinci sulh cc.la mah -
kcı r 0 ine verilen suçlu Ccnber
lita ta Tavukpazarında oturan 
"Yusuf Var" isminde bir..,. n~· 
tir. Mahkem y verılen dlrtllü 
meıhut zabtına ve dinlen ıı 1.· 

hitleı in ifadesine göre vaı~· 
şöyle olmuştur. 

Yusuf Var, evvelki ~in o,'; -
led n sonra hafta tatil• va ı.1-
ğa ba ·Jamış ve hem n bir ayak 
üstü meyhanesine gir rck ka -
fayı tutmu3tur. 

D<?rken oradun ç1kmış, d · r 
bir tarafa girerek içmi ı,; ' bu 
minval üzere Çenberlit ;a, Ta, 
vukpaıarına kadar g lmı tir . 

Bu caddede şiracılık eden bir 
dü$kü.na göm ilişen sa.rho., Yu
suf Var; derhal peyk ye yak -
!aşarak: / 

- Bana bir şarap .. 
Emrini vermi"?. Fakat d ik -

kancı: 
- Bi1.de şira var, şar11.p 

yok. 
Deyince aralarında b'r mil ... 

nakaşa ,.e nihayet b'r h~vt;a 
çı 'Irmak ÜJ'Jero ik<m .A:. m ı -
ıninde bir tanıdıj;'l Yu uf Varın 
kolun~ girer~: 

- Gel ... 

Diye çekip mani olmak iste· 
miştir. 

- Gel Yusuf! Sen zat.en ol
dukça sarhoşsun, artlk git de 
yat.. 
:F'ukat dinler rn i .ya?.. Sarhoş
luk bu .• Arabacılık değil.. Tut
turuıu bir .kere i§te. Mutlak 
şıracıdru1 hir ~arap içecek. 

Ahmedin kolundan sıyıılıp 
yine kosınıl.§ mracıya: 

- Sen bana bir §arap vere
cek misin? .. Yoksa sa.rhO§uru 
diye mi verm,i.yorsun ? .. Parası 
ile değil mi?. Istediğim kadar 
içerim •. Sana ne!. 

Her ne kadar meramını an
latnıağa çalı§mlş ise de muvaf ~ 
fak olamamış, bağırp çağrL5 -
malam ve sarhoş usuf Vann 
bağrra bağıra ağız dolusu sa
vurduğu küfiirlere biriken halk 
bu hfı.di$eyi seyretmeğe top -
lanını~lardır. Nihayet gelen bck
qi ile polis kalabalığı dağıtmı.ş 
ve Yu uf Varı yakab,aN ka
rakola götiirmüşlerdir. 

Dünkü dl.ıru~n1ada bu ha -
diBe Mylece anlatılmış 'Ye e:u~ 
sabit göri.iln1üştür. Mahkeme; 
Yusf Var hakkında 8-N'hQlluk 
ve asayi~i rnıaı suçundan 2 U
ra ptırı cez;ı.sına IDahktJniyet 
kal'fln ve:rm"tiJo. 

1 rülüyor. İstikbalde kömür o
caklarına amele indirmek yeri-
ne yüksek tazyik altında hidro
jen seYketmekle kömürün ı~ 

' rol gibi rnakkapla çıkanlmaıll 
, ihtimal dahilindedir. Bu ameli

ye ile sulh körnih' yeı- altı.nda 

1 
yağ haline sokulacak ve tuluP 
balarln çıka.nJacağından o .,.. 
ma.n .kömür amelesine IÜZUJll 

kalmıyaca.kbr. o güniin uzall 
o!.nıadığını iddia edenler çoktur. 

Gördes'te heyelan 
artıyor 

İzmir, 23 (a..a.) - A~dol1 
gazctes:inin verdiği bir hn~l"f 

göre, Gördesteki heve18.n bUtiıı 
dehşeti ile bilyük bir hızla arb 
maktadır. Yağmurların devamı 

ve fasılasız yağmasından dola
yı esasen mevcut kayanaldar t& 
air sahasını genişleterek \eni • 
den evlerde, sokaklarda büyü11 
ya.rıntılar ve 9Ökilnt:iiler husul• 
ıetinniştir. Bir kısmı mıntaks• 
lar ycr&lb ve )"et' ütü sularuıırı 
tehacümünden adeta göl lınlinİ 
afuM.gtır. ieh,rin rnerk~ı. v~ b9' 
tıiW teikU ~n maJ.WiçlcriJ 
ev~!. oe.cldtlıri ç~ \\QXiL~ 
bir ~an. ~tm~ir. ~ 
lecU9 Q~ il~teıı Qir • 
çok evlerin tahliyesini .istenı.İf 
tz 

u 
L 
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Hall<evleıi, dün lnlnıluşlıırının landa ve Belçikayı. iş~al etmiş- de Afrıkanın şıma- sı: İtalyanlar Arnavndluktan GenEn.t Duval SeUlnlğin AlmaD< 
lıi lI~r halde, Hitler Rusya il" 1 d~cegi anla~ıldı. Bundan ba;;- dokuzuncu yılım idnlk etmiş - ler, Fran.sanın t.eslimınden son- sonra Afrika şimalinde de mağ- lar tarafından işgali meselesiııl 
it r rnısak aktedince İspanyad~n ka, Alınan ordusu .;efkri de bu tir. Bu münapebetle memle - ra bu memleket de dahil olduğu lı"ndek"ı ha ebe lubiyet ve hezimete uğradıktan tetltik eden bir yazı. ya.zı:ıı.ı:ı. Bıı 
~r hangi bir faal yardım imka istilaııııı aleyhinde bulunuyor - ketin her tarafuıdak.i Halle - halde ib-tedikleıi hava meydan- mu r • sonra Almanlar İtalyaya hava gün gazetelerde okuyM:ağuııs bil 

·~nı hizzut ortadan kaldırmı~ı lardı. evlerinde ve onl.ana köylerdeki larına yerleşerek İngiltereye 1 • d d kuvvetlerini göndererek Sicil • yazıda Fransız Generali, Alman· 
?.d11. Ritler be~ dakikada hır Bütli.ı üiiny.ı.ııın dikkati yal· b" k". "ik besi-·- H Ik karşı hava stratejisi bakımından arın o g"" ur u g"" u yadaki üslerden deniz nakliya- l b .M_........ ed le 
tık· b ırer u~ı şu . ........ a <>- bariz bir üstünlük temin etmış· - tını tebdid ve simali Afn"kada.- arın una ~us er .,. 
,.., 1ır deği~tirebilir. Fakat gene- ıı;z ir Alman kuvv~tinin tahşit dalarınıfa merasma yapılmL~. 

1 
rd" • 

·• " k. J ı --'·ı " l d J 1 k .., __ "ekı"J Dr. n-"''- Saydam da- e ı... . . hava sı"tratej""ıs·ı ki muharebelere •~ire "'·
0

la - hav& üstünlök\eri sayesinde 0 Pl"".tnco bir muhaf,za ar ır. ""' nıe~.ııt en o ayı Fc emen 1 ...,..... neı.ı& """ ....., 
, boı,,.vikliğe kaLn uehili hir hudutların"' çevri!İııiyc.rdu. Ankar•. Hlkevlnde radyo ile hıgılız .'.'-dal~rıı;ıa taarruz ıçın dllar. Ve batı& Süveyş kanalı· Bulgaristan ve T"ıirkiyenin mil• 
:arp artı ve meBleğini müt<) -J _AHı hafta en·el miihim birj bütün memlekete neşredilen bir bu hava uslerı bır çok faydalar na bile hava taarnız!an yaptı- mana.atine rağmen muvaffa.1' 
<ldit defalar ilan c•tti. Gen"- lı«dıS<>nın vukua gelnıış olması- nutuk söyleıni.ıı-tir- temin ve ehemmiyet arzediyor-

1 
YAZAN : lar. olabileceğini Wımin ediyor. 

""1 Pranco mücadeleyi kazım-l ·nın ıla bunda tesiri vardı. Bıı 1 B .. b .. tü merul k tte !ar. Norveçten Manş lıma:nlan· Sicilya adasındaki hıı.v& U. 
:~~tan. ııonra birdenbire fi~ir ~a.hir~n ehemmiyet.;iz bir _Y8:k'a ugun .. u n ~ e na kadar sahile yakın ve ir.e - EmekH Hv• Bnb. !erinin hava stratejisi baluının- Fransız Generali bw il1te bil< 
•··'~lırw·ı·b: adamlanlaıı degı!- ıdı. Fakat daha btı;-ıık hııdı.se- 1 Hlakevlt'rıııın say• 383 eve rilerde dağılllll§ bulunruı m~Y • ı dan mühim kıymetleri vardır. yük bir gaflete düşüyor. Bu gaf, 
'1t, ine b:u;tıngıç teı;kil e..l<!bilec k Halk O<l:ı.'unnın --~ da 198 e danlar İngiliz adalarını §İmali B. Cel a"' sı· n Bu ada Avnıpadan Afrikaya bir Jet Balkanlı askerini, Fraııs~ 
(l ,lraamafih ~urası tam:ı.mıı~, bıı ına.!üjet arzecliyo .. r.Jıı_. . [ varnııı.tır .. . !":'" ~ memle. - şıırkiden Jl3rki cenı~biye kada.r ı have. basamağı olabileceği gibi k .1 b. tutm • 

G...... \im h ·' d d l kette a81 ı<ültilr .....,.., teeasus ----•·tan bo.Qlıyaı k akı d • denız" naklı'yatını de mümkün· .. as erı e ır asıdır.Evet, egel h·~.'~dur ki Alman aj:rnl;ırı ı an .. u~u u uzenn e Jır ....._.. ..,..... ....,. ~ y na. og- "••••••••ı••••a.! 
~ala Ispanyada ~iddeth bir faıı. Felernenk koyu olan Duekam;ı- 1 etmi.~. etrafına to{ıl.rlığı genç- ro bir yarım daire o;eklinde çe- "' kılacak kadar yakındır. Sicilyıı Bulgaristan ve Türkiyede Fran· 
,:et içindedirk;. Hitier b~giın da zabıt.a Jen-it.;'-lbrink i>.minde !ere kii!Uir, gii2.el -ua.r sev- virmiş bulunuYorlar. da bu suretle dııiıtmııı bulunu- adası açıkla.nndaki Alınan hava sızlar sakin olsaydı. .Almanhı. 
".ı>:'tıyada bir harp cephe"' ıe- bır yerliyı te\•kıı ettı. Bu adam gisi, spor ve diııçlik aşkı a~ıla • Bu durumun dağınık ve her yorlardı. kuvvetleri ile İngiliz harp ge • nn bir hücumu karşısında. bel.< 
~6U8 ~dece~ııi söylenıi"tk haha.;mııı otom?bıltyle Alman-! maktadır. mesafede meydanların bulun - Dünyanın en namdar komu- mileri ve tayyereleri arasuıdıı ki tutunamazlar ve Sel&niği V&< 

~canco pek sıkıntı i<:inde bulu- yaya geçmek .uzer~ bulunuy~r- Halkzvleri henliz tam ma - ması; bir çek tayyareleri muh- tanının koyduğu harekatı o.si! ki muharebeden sonra İngiliz. rirlerdi. Fakat işin içine Türk• 
ilıan nıcmleketinin teclıizalııııl du. A!·a~anın ıçınde .b~r çok Fe- naaiyle tecsaü.s w taıızzuv et- telif meydanlarda birleştirerek hedefi d~an ordusdur, kaide- !erin işgal ettikleri Afrika liman 
ı..~al için Alman teknik ıncm- lemen,.; unıforın:..sı g;zu ıdı. B~n- miş miiesseseler değildir. Da· ha.va taarnızlanna karşı dağı- si havacılıkta da caridir. Eğer !arına ve Süveyı;e hava taarru7.· ler ve çetin bir Balkan milleti 
j""arından istifade edebilmek- ı lar a~kerlerııı, po~ta ınııvi'7.7.lle- ha bir çok Halla!wlerimizin bir mk bulundurulmasını temin Ye dilşman hava kuvvetleri yok e· lan yapıldığın& bakılırsa Akde olan Bulgarlar girecek olursa, 
e !>ek memnun olmu"tur. Al- rinin "'' şiınendif•,. nıuh«fızl&.r•- çok ihtiyaçlan Ye noksanları .zıı.man zaman bu meydanlardan dilebilirse diğer hedeflere gün - niz havzamuda da hava üstün • hesap hiç te umduğu gibi çık• 
l!ıan frkn:kçileri ve ticaret nı\i- nın üııifurmalaz·ı idiier. vardır. Yavaş Yıa<Vlll! tamamla- bazılarına kesafet yaparak kul- düz taarruzları daha kolay Vfi' lüğüniln teminine ça.lııj11dığı an- maz. Bunun parlak bir misali 
lıı~il~ri içinde biiyük ni•bi:llc l T ıbiidir ki Albrinkin leykı- nan bu nevnlol;a mPıı:en bugün !anmak ve bu kesafeti de iste- azami müessir olacaktır. !aşılır. 
~U.sluk adamları ve mü'!<lhit- fi teoadüfi bir .fiCY değildi. Fe- başarılan işlere bir göz atacak nildikçe muhtelif meydanlara Etrafı deniz olan ve şekille - İngilizler evvelce Slcilya Us- Ama.vutluk dağlarında dört ay• 
~ ı bulunduğu da muhakkak·! ll'menk mukabıl casw;luk zabı· ı olursak istikbalin.., kadar par· kaydmı.rak oynatmak aw·•'1:iyle riyle bazı mühim ve ha.ssııs böl· !erine hava taarnızıı yapmış • danberi canlı bir abide ola.raIC 
~.J;'ak.a~ bu defa tspan.ya i iıı 

1 
t~sı onu bir müddcttenb<-ri ne- lak, ne kadar nwımmmiyet ve • faydalanrnağı da temin ediyor- geleri ifşa eden adalann vazı.. !ardı. Bu defa da panıı,ütçü f&. yaşamaktadır. Generalin bu S&-

d. ıkatını bıhyor. Bugune kn- ?..tret oltında bulunduruyordu. . . ld - , __ ,_, ... ..._ tal . du. yeti malilmdur. Bilhassa Tay · clailer indirmişlerdir. Süveyş ka- tırla.n yazarken bu had.iseyı· ol• 
~ B.iUeriu ajanlarının tekmil Çiiııkii evvelce bir takım ema- ~c~b~lir~!.unu -ı~ ımın Bu meydanlardan, vazife hası. -T.!a ne_h:ının detı!ze döküldü· nalına taamı% için ileri mey • sun unutmna olması ~ok garl"-. 
~Yl"etlerine rıığmen gayet rlı'.- relerd••n çok mıktarda Fel-'roeıık lasında iktısad cihetinden en gu yerı •J? ~cu gıbl tu~ula.cak dan teşkil edecek Rodosa hava tir" • ...,, ~ .... 
~t bir bitaraflık takip ctnı°•tir. 1nıforınalannın AJm,ınya'::'.' ka.- Dün başvekiliıl mıllrunu din· mühinıleri şüphesiz adalara ya.- ~ndra gı~ı m~ _bır _şeb- taarruzları yapıyorlar. 
ıf,k ziyade muhtaç olduğtt w ç;ık ~urı>tıyle ıthııl eolıldı:p an- 1 liyenlcr, muhterem Refik Say- kın olanlarıdır. Bu halde uzun rı.:ı g~ey~ gizlenme21 müın - Öyle anlaşılıyor ki harbin ce- Fransız Generali bittabi ken• 
~Uemeıı başka ihtimalkı Jıü.1 l•~dmı ,u. ~brınk'teu ~uphe e- damın Halkevleriıım çalışma mesafe uçarak muhtelif hava kun değildir, reyanına ve hatta neticetıine mü görüşünde hürdür. Fakat şu 
11 . dünyanın muhafaza cdi'm'. dıliyoı ,du.) .. . ı mekımizmasiyle ne kadar yakın· hallerine maruz kalmaktan, çok l~te Almanlar bu vaziyet ve essir olacak Akdeniz hakimiye- nokta da bir hakikattir ki Bal• 
nı i&~".!diği sulh yoltından ay· Bu '; bıi unıformaların fay- dan aiiıkadar olduğunu anla - benzin yakmak aretiylc is..raftan kolaylıklardan da istifade ede- ti meselesinde lngi!Wer bu ha.v-

~llıak tehlikesini gifae alması <~ l'C>< kola.~· tahmı~ı edil~bılır. 1 mıştardır. Gegea ae:1e mf'Saileri ka<;m1ldığı gibi, fazla benzin rck İngiltere ilzerine saldıl'dı - zada bava stratejisi üstilnlilğö- kanlarda Türklerle Bulgarlar 
Jıın hic bir sebep volttur. [ ~ elcınrnk gıbı terlıplı V-' n11.ıütı· I memnuniyetballlı cıimıyan Halk yerine infil8.k maddeleri taııma· !ar .. T:ıa:r~z. ye ~mbardıınan nü elde tutmak istiyorlar. Ve elele verdikleri takdirde hasıl 
t · IX • lı bııh· :?emltekteltkt~ ünifed. • •>n8ru.~, ~i· evlerine ihta.ra.tta bnJunan baı;- rak vesaiti çok l:aıµma kabiliye- neticelerını ışı.tip ogrewnekte • bu "-tünlüğil" .,_,, __ a;malJn-'· olaeıı.k olan blok, Fransız Gen~ 

, .skandinavyada Alır.an fr a-1 ma ıırme e ın er. ır unı- vekil, bu sene _.,...._ ark""-· • tinden istif&~ edilmiş bulıuıu- yiz. "" .n..u-u.a ,...... "" 
eti. niı1 bu··vu··k nı"c•bette tenuıil forma ta.~ıy. a. ıı adam her taı-af· .....,.... ~......., rd ~ .. _.1._,_ 1. B" ki muzafferiyetleri ile tamam- ralini ıslatmış kedi gibi s!ndiraı 

"'' 
0 1 d l b ı '" 1 !arından biraz .,.,.,.. blıı.o Halk- yo u . .u.ıı;• ,,...,..., ge mce: rr mem-

,....,lınesi bır casuslnk "«urupu ta o a.~a ı ır. "e em~nk<-.' ko . ..-· • 1 ket h d"- ta J..ıııak üzeredirler. .A.Jmıı.nlann her taarnı.znnu ~ -t•- ;\J ··-• b il if evleri sayıslllln i'-indigı-·ni bil- Bu yakınlıgın en büyiik nınh· e avası .._,an yyare • 
lıı~tik etm~yi kolay bir hale ı !'"f'n ~- mıuuar ıı n ~n;ıa - dirmektedir. -,.- zuru muka.bil tarafın taar • lt!rine kapanamaz. Yalnıs Hakikaten Cebelütta.nk - miinaııiyle akamete uğratabilir. 
.._ Uyor. B..ı Almanların tica·j .ar 3 . muma_ na .. ata m. aruz. a ı;na- nız1 kola kal bir memleketin havaya ka~• Malt.'l - Bingui - İskenderiye • Bunu aoooan Alına:nlar da """" 
·•tı d tedıl le 1 d b 1 Bıınlann da u-..-L..,, ·.. ikincı· al1na yca. maruz 111• ·.,.. Giri - """' ı-:e fa.al surette .ijtigal etmı~ an ıs • 11 yeı eıe gı " ı ır· ..... ~ maktır. Bu mahzur karada kar· müdafaa sillh ve vasıta.lan ol- d adası ve Yımanistan bu mükemmel takdir ettiklerinden. 
~UıırnaJarı caRusluk i~lc: :ni kr ve orka:Jan gelen ordnyn yolıı.I ihtarından müteneNı,1ı olarak şılaşınış iki ordunun hava mey· mazsa h~v!- tnalTUZ!an birer stratejide bir zencir teşkil odi-
layıaştırıvordu. Çiiııkü onla· lı 3zırln) abilırlerdı. çalı~malaı=ı hıdandıracak - mslbet gıbi 0 memleket hava yor. Trablusgarp noksan hal • Balka:nlara karşı ceberut değil, 

tlı,.ıı ."a'·esı· a-"keıı' \·eva b •.hrı· • Albrinkin _baba~.' F'ı>l~men_k. l dl""- -----·! danlal1 için daha çok tehlikeli- · ·· · • 1 taınft ıI ~ , Q , • an ve 6"' ~~ ar111& dir. Bu ha.!de he.va taarnı.zun· ı..t:ndan ıner. Bütün vasıtalara kası ve talyan adaları şimdilik hile ile duhul politik3Sını ~ 
tiı '. maliımatı eldP etmek de- • .ı.\lyonal ; 8oı;yalı•t. ııartısı a· yeth;eceklerl mha!ıbktır. dan başka kendi ordusunun gc- ragnıen ~lann seması dllenıan bir gediktir. ediyorlar. Türklerle Bulgarlar 
ı~~dı. Herr Hitler İngilt<>re ·ıb· z~sındun ıdı ve tkvkıf .L•dılen a· Halk Partisi lıa gihel ve ve- . . . . tayyarelenne kapanıı.madı veı-----====-----
lli a:;ından artık korkmatlıi(11'ı daınııı ~ayet ~uvevtı: bir Alm:ı.n rimli müessL..Liııder• dolayı nleyışı suretı~de hava me:l'.dan fakat gündüz taa.rruzlantı& şid- Bir dUkkAn kısmen yandı arasındaki tesanüt ilerleyece!( 
kıl~ dp beyan etm.şti. Oııtın .n.uhıboı oldugıı malum<lu: Bir ne kada.r iftihaı' dm :yeridir. lnrının da genye alınması ıcap detle mukabele ederek hem kcn olur, hele iki devlet yekdiğerin4 
10ıknlojisini bilen t;iınseıer bu Aımau o.tomubıl s.auıı nııı.g•ı.za - A. C . .JAllAÇOCLU eder. Ve böyle nazik bir zaman- di hava ordularını ve onun te _ Pangaltıda Şair Nigar sok&- yıı.rdıma müstP.nit taahhutlerlc 
-~11oı-in C'n çok tngıliz :ı.blt'i<a· sındha ı~tı_hd1<Il1Almedılıyoıh·dtdı. ~d ı o- de. b•ı iş hem güç ve hem de ken· aisatını ve hem mem.le.lreti.n mil- gıkıolada 5 nıımalaradanlı dükkiinda ya-, bağlanacak olunıa, Alınanlaı. 

<an korknı:ıkta olduj?ıı ma- na Pi _g~m . an u u ıu;u I di ordusıınun ha.va milzaharetin. him ve hayat! uzuvlannı ko • n mang çıkan kıvılcım- SeJ&n;.;.; iQgal etmek hülyasını 
~'nı i(adP ettiğini şilyl~ıııiş ·' gc><;rııesı ıçııı .bır mazeret teııaııı S • b' 1941 b M • den mahrum kalmasını intaç e- rudular. Bununla da kalnııya - lar kaplamalan tutuşturnıuş ve .......,. ~ 
~tdı. Naziler denizultı "'enıi!e- edıyordu. Ünüormahm Anı~ter·. IRO UD UtCeSJ der. rak gerek Almany& içerilerinde bir yangın istidadı göatenniş -ı kendiliğinden terkederler, böyl~ 
~~ •ntelijan zabitleri ~ıfatil~ d ımda ?ir. <;>kicidPn s.ı.tın :l;1·, Sinop, 23 (a.a.) -Vil&yet u- Alman haya kuvvetlerinin ve gerek-işgal altındaki hava tir. Vak'ayı ha.her alan itfaiye !ikle Balkanlardaki sullı ebedi· 
ıı.'<:ket edM ticari ca~uslar V''·· ını.~tı. ı::skmye bunların ı.e.,hır j mmi llledisi 20 &i!zı!ilk çalı§ma· barındLkları yeder &yrı ve da • meydanlarına. ve mühim tcsi _ üratle yetişerek dUkkimı kı& yen devam etmeğe namzet bu. 
~"ili ~ile bu a;,Juka derdine çare edıle<:.·cgmı_soyle·m· '.11'· . . mndıı.n sonra l9U J1lı büdce - gıru· k ve hedefleri bir mıntaka ••ta t•arrıu:lannı devam ettir • dıkta ıunur. 
"'il~ H d 1 t 1 . · 3"- 752 ı· -"'--'- - ll!~ ran.. n ııonra atcııi :>ön· 1 "'•e..Jc iimidinde idiler. a ısenın mu ıım ne ıce cı, I smı "'" ıra ....,..11.lden ka- olup yukarıda iı.ah ettiğimiz dirlı:r. Almanla.nn şimdi gUn • duım~tür. Burasının 500 liraya 
1, llaybin ilk lınftalarıııd'l, İH- oldu. Daha bir çek lcvkifa_t ya- bul edez·ek rn..,.;.;ne nihayet mah71ırdan biri~ini kendi üze - düz faaliyeti az, gece faaliyet- sigo. rtalı olduğu tahkikat neti- Hakikat budur! 
!.l ~dınavy~ meml '<,.llc-rinde ;•a pıld_ı. Bunların araBmda hır as· vermı1ıtır. rıne gelecek hava. taarruziarını lerı denısbeten a.ıalnıışiır. Bu - cesınde a:nlaşılmıştır. MURAD SERTOGLU 

-~~t tamamen lahammüiü inı-1 ken kaymakaqı d~ vardı. Bu a· "ifiid~iiij;jjiiijji"iiijj~~-------i~A~~~~ei-~~--i;~~-~~ijiijjitd~iiİ;fiilıİiii;İiiiidİM~~~ .. iii;jjii;jjjjij~ii;jj.~;;.M~iiıi;·~Miiiii;'1[i , 1 ~ız bir lıal aldı. Almanlar danı l•'demenk Nni Pnnisi li- il 
~~ cıkan her vapur hakkında d~riıı;n ııileı;ine nıensup idi. . . l P a r i s i a istihkiim!ar •::a 
~ tıı.ı malumata malik bulunu· Bıraz ı;onra tahakkuk etti kı ı 8 ra ordusu bataryalan vcrecek-
~rlardı. Fel<'meuk zabıtıı-"ı ı,'llycl geni.1 çembeıi ile bilJtik it ü t 1 esi, u tik. 

1-ı lıatınlan !!<'milerin sayısı bir ca~ua aısteminin i.zl.,rı üze· bir nı e n direk gibi AJ. Teklifi hemen Lord Kiçnere 
~lıııaun cok fcv kinde bulunu- ruıdedır. 1 ma.nların satrkt dalgalarını bildirdim. Fikir harbiye nazın-
1\ıı •hı. Bir. tüccar gcnıisı kara z.abıtarun t:ıhkik~tı garip parÇiılıyabilir; yahut taınamile m mütehayyir etti. 
~t<ıı haneme r,ıkar çıkma~ yan vazıyetk;e yol adı. Bunlardan şarktan geçmeltrirıi yemin e- - Acaba kabine ne der? di-
ı.. a. fıııaa bir deniz.allı genıısı bazıfaı ı ad~la polL~ romanları derck Fra:nsızl:anı. cenahlanm •ı • ye sordu. Evet, moseli Hindis-
;;ır~a oluyordu. 1svec \'C Nvrveç ~ayfalarını andınr. Taharriyat muhafaza im\iwun verirdi. ( Y E N j S A O A H ) iN B Ü Y O K S 1 Y A S T T E f R j K A S 1 1 tan hükiinıeti bu teklifi redde-
~~· Şirke!leri .~enizaltı. gemi!~- yapılan bir evin g.a~jnıda .bir Harbin bu lıar.ln!tl.i safhasın • decek olursa kabine n~ yapa.-
'• n .. faaliyetinı ıdare ı~ın geı11& tayyare bulundu. Hukumel böy- ela, Rus ta.zJilıi mükemmel. -------------------....,-------------------• bilirdi? Ben ısrar edebilir miy-
llıuessir bir casusluk ~i~temi- I<' bir tayyarenin mev~uriiyetin· te~irlerini göe« Hıeye başla - h~ta, tamebeiri gaıynb"ilirdika~ı bir in· ~--Yazan .· -- vetlcri nakli, denizler lıenüıı dim? Dahalsbir sürü ihtimaller .. 

~t tathike konulnıu8 oldu~ıııu d~n bi<: haberdar d~ğildı ! mıştı. Burada g1!rek çara ve ı:ııa~ s P o a · ( J Alınan kruv"2&lerinin tehdidi O gece koçyanın garp sa-
~ ç~bıık keşfeLLiler.1 "Pr, ge,ai- XI gerek Rus mj]Wjne harbe sa- Butün ~il parı;a ~rça .. mu altında bulunduğu için anıiral· hillerinde ~eh Evede demi.rli 
'nın birinin kaptP.ııı kendi ge· Yirmi bes "me evveline na- ratle atılmak lmııuı;undaki him harebel~ tazyikle".11 muva- v ço•• rçı• ı lığa ayn bir mea'uliyetler seri- bulu:ıan fıl?yu zıvarete gı~ 
~ 'nı. batıran deniMltı genıi~i· zarlnrım•zı irca edc•rek rasus- met ve lıarardierinden dolayı zenes~ ayrı 8;Y~ı tayuı etmek, • si yüklüyordu. cektim. Bu zıy~ret~ lurk sek?! 

Stıv · · ·ı k ı •·c o- ıa-zınıı gelen -.s ve , ·'kdin· mütlıış. aki. be .. t.ıru _temın ed. ec.ek. Eylüliln ortasından itibaren saat sonra gen donunce dog-tı .. anRı ! e oıııışı r.; n lıık faaliyeti ile karışık yü:<sek -~ '°"' lan t 36 Lord Ki · · 
~k hutün lshııdin:ıv gemi ha· entrikaıı•n kliısik bir misalini ayırmamız Jiııwdtr. o .birbın uzenne .. ~ır.lerıru adam akıllı sıl~ıya başlamış. ru. çnere gıt~ ve ış.-

"ll~ · h kl d k. · b·ı · tahmin etmek ne guç ıştı !. tık. Harb bürosunu kaplayan lenn ne halde oldugun. u sor-
'1J,ı. rı a un n 1 gem~ ı ;ı- h:ıtırlam:ık miin:!sip o!ur. Bu Rusların taarruz et- H b ilk afh h rını ~ekme',•te ı·di. O zam0 n ""· d ş b reli n ı d'. t•· - ar in s asının ata- ' c " ~ ge. niış diln_ ya haritası, şayanı um.,, u .ceY_a ı ve : ı " 1nyrctlere u u. f ı· l t ı ı ı l ·ı be ı tık Bel,.;ka, Fransız orduları ';~kauctiııav hükiımcUeı-i der- aa ıye e t an• ·< sa ıne tc~ :ı mek hataları lan ve bunlara se P o an fena ,. · • dikkat bır manzara arıediyor- .. - Hındısta_~dan ya11'.'z on 
i.ıj~are_kete geçfüer. Bazı dca. i ~.~:~o~~~~;_v!::,~i~~ıe~~~7:ı3~n );:,~: Radece Rualıını. ha.'! bir ted· görüşler, yanlış sevkuleeyş11'r, ~:.U~~a:ali ~tınd~~çıiİı:~ du. Bırbirinden ayn ve uzak ıkı batarya d~, ot~ bır ba-

·,·• •ssılleı· dakıkkati r !bel- , ne olursa olsun, nihai zaferi ı;deı ı~r, ayni zamanda. ve dün· tarya almıı.15. uzereyım. Yalnız 
~ ~tcti B 1 k 1 .1 k:ılrıı:ınııştır. bir olmak üzere Rıu; orduları temin edenlerin na:siyesi ebt!di sel.Anıetini, halasını tenıın et- yanın tamamiyle muhtelif nok- ~ta.ry:ı degıl, taburlar almak 

S~4!ııaı;· unl ar azab. ııç ~rı 1 ~ İrlanda haddi zatıııda biiyük huduttan derhal gerilere ricat bir şerefle tetcvvüç eder. mek üzere rehineler elde etmek talannda yapılan ihra"'ar, a>ı· uzereyım. Bunların sayı.sı otuz .. 
ıp o mıyan ır aya b" ç • • d , t li · -' b ı ki · 6 Eylilld" · f be lıl.zım geldi•'ini herkes hisset- ,,. d kuzd On! '1 ek hatasını irlil<iip ehnlş ır zııa· ı<a)nag1 ır ve a ikar eme r ve gmıt ...... ~r er ı &- e,. yanı se er r· " keri hareketler yirmiden aşa- o .ur. ann .. yerme •. uç 

~ lltıuyorlardı. Bütün doklar bir !ngiltcr~ Hleyhlariı~ mer- rini tamamlayım:ıya kadar bu lığin otuz yedinci günü, Paris· meğe başlamıştı. ğı değildi. Bütün bunlar de- mahalli fırk8: goııderccegım. 
~tı, bir nezaret ve muhafaza kezidir. Çok kere "lngiltcrenin ricata devam e'-li idiler. Far teki Brltanya kuvvetleri ve Gözlerimizi bütün dilnyaya nizlere hakimiyeti kat'i suret- Bunların nakline hazır olmalı-
~,··a 1 1 r 1 ..:kınlı .ı lrlanda i~in fırsattır." kat böyle yapacak yerde Rl'ıı- F'ran>ız kıtaatiyle, Paris şi- çevirdik. Altı muhtelif sefer c- te istilzam edıyordu. sıruz.,, 
ı~iııa 'h°' '· k "t"ı mp3 ııhyakakr ı;de· denilmiştir. ~fuha'<kaktır ki bu !ar, acele sefertx!ltiklerine yal- malindcki kuvVL·tlerle takviye sas itibaıiylc kabul edilmiş ve Diğer taraf:tan çok daha mü- Harp cephesine yardmı me-
.-..ıı·ı· are e en a ın a A t .......,1 Al v d te~kik ve tatbik olunmak üze- J · · k ılık! kk .. ~ ..... aL vermez oldular H:ılıı'r •en felaketli., meml ·ketin siya· nız VUB ~Ja-'fı• , man· edilen Paris ve er un arasın - Jıim bir askeri hareket: lmpa- se esıru arş ı teze ur et-
:·n~don, gemiieriıı hareket i der. eri lngiltE'rt'nin düşman- yaya karşı da şiddetli bir taar- daki orduları kendilerini takip re erkanıharbiyeye verıluıiştir. ratorluğu biitün kısımlarından tikten sonra ona bahri fırka 

'·"l•riııi tacil, yahut tahıı ~t-ı lanna çok r:ıfoıait fıı>J.•I r ar· ruz ilave ettiler. eden ordulara kar~ı bir yanın Harbin başında Alınan miliı- !azım olan askeri kıtaları alıp için on iki bata:ryayı nazarı dik-
xlm <tıı-. Rus ordusu. Şıı.rlııi Prusynda- devir hareketi yaptılar ve bo- tcnılekesi Togolaııd Ü•gal 0 - Fransız cephesine taşımak, ba- katına arzettim. Derhal cevap 

,ı.ı .. k J 'y t' Harbe t ' < ı 1 ..,, ki geniş ve mfıflı" muharebe- g"hı.zlanna sarıklılar. lunmuştu. Fransızlarla temas zı zaruretlerde, onl·~- yenne· verdi: 
~ • Sa( cnsu.sları 0aşıı_.makt.ı. L . " 

1 
ın "''".'11 edil k C . '· J k - ~ tı ~ ' rcd Ulste \ ı ı.. - lerdc sür'atle J'Cllİlıllek üzere Marııe muharebesi ba§Jamış- ere · ameron mw;u..m e e- İngiliz mahalli kuvvetlerini -- Bir tane bile olıuaz. Hep-

1·1 rlara ve amelelere lııç bir c \ ~ .r . 'un • .. •orcesın 1·d1·, Fak,·ıt ı·lk -"'-"· Rusla· !erine hücum etmeg"i teklif,.,,,_ · · b ı -o ·ı ı b l ı ı~ L c b t _..........._ tı. ·""' ikame etmek, hep bızı" ·~ omuz. sıru en a aca,,aı.m. -. ı e gcmilc·rin hareketlerin- azı :ı c.r • rı uır cr:e . ı pro es- • --. ... k · til' y duk - k il ~1 !: ı d rl d ttik nn Şarkı ~ ._,_ ·i ıs n.sı or · !anınıza yu··kleniyordu ve gı·t- Bunları söyler en e erini u-
~ı ınseye bahsetmemeleri iç:n ı . ın --'- um " ar an un:''" c . • k t" t.iceler ek ·b· Qk } d Bu tabii daha mühim bir te- ~ rd Anladı k ' 
'\· hlcr yapıldı. Onlar da lıarp-j u:rı y:ırillmı a ıl!tan a_ ,,:ı bahis a ı ne YD"ec gı ı yan US ar a şebbüs idi. tikçe daha ağır bir yük <'luyor- " uruyo u. ' m, i hiç 

ı "<Ikerler kadar dillerini tu- ı~C\"ZU~ yap)!•r,rJnrdı. ~unı.ı:'ll~ göründü. Alımm nnıuıni ka- General Bota Afrika cenu- du. bir şey koparmak kabil değil-
lardı Kaysı:n k'1StcttJ<len .ı:, kaı ıdı. rargilhının . • • bczuldu. Hind Denizinde Alman Üç balın livayı ve diğer kıta- dir .ve böylece . bir kere dahıı. 

. • 1 25 Ağustmıta iti kolordu, bundaki Alınan müstemlekesini ları deniz fırkası için teşkil et- dam kuvvetlen boş kalıyor-
~· X Gere'· U'Jı,ur \o C('nteers'le- ve bir üvari Fransada.- gemileri vo Emdcn - i•ı;al etmek niyetinde idi. Ye· mek zahmetli bir işti. Hele toı>- du, 

1.•ııı,oii anlaşıldığına göre Al- 'in, g rek ccnup~.ık~ nas~·~nal k. sağ ccnahtım ~erek ge V S ni Zelii.nda ve Avustraly:ı Sa· · k b. · A k d · I l 
~ı,,; 193". •. ~.nesı· to~nn· ,·sanı· _ !r>..ın.· •• Voleen. tccrs l 'rın faal.yet· 1 

• ._ . • Kafile usulu· on pee ·ı p ifikt k. Al to çuyu 1.t.~kıl etme ızım elmiz- ÇI enız ere yayı an 
'·• ll " ,, 1 t>c b p ' da"t 1 1 n almdı. 31 ınıstosta U'giliz E moa ı e as e ı man P- deki rııembala.rın karı değildi. - fi • 
. inde Holandayı istila e- c. ını ne ı ropnı;an ? na ı- Harbiye nazın. Fransadaki baş muıııımması • mdenln raklarına el atmak istiyorlar- B•.z yalnız Amerika.ya top si- kl~n g_!Jrr. .&rı 
·klerdı·. Bı·r takım mu··ıa·h 0 z· - sulü addetmek pek manasız 0 - k d nnnı.,. telgrafı ,.ek 1 Tı'lk. u·ı Bı" İn""'l' ıı· d f ı · d b.lirdik. ı.. ~ı·t " • 1 İk" ..• 1. L t~ok·ı· •.. k uman • ,; - zarar arı • ı ve · r ,,, ız - · ın se er ıey p:ı.nş e e ı ve bir kaç yüz Hadiselerin inkişafı, kafile 

.~ 1 lerı· bundan menetti. Bir ı:r. 1 ıuca ıs ...., ' a.... ·arşı m t" et· Şarkı· Afr'k Al · t t · · ~ bö" 1 b. .. ha'·· 1 ı o ıl ış ı: kaı.lar 1 • 1 a, man arazı- op a sıpa~ ettik. Fakat toı>- usulündeki mesaimizi ı.,,ihr-Ju~ 
· ' ecnebi memleketlerdeki Ye ır sez ""1 •' ır. ı a· "G -..ı.--.ı.. t ,...., sine hücuma memuı· edilmisti. talim -.-..... ı · kacl hatalı arp .......,-n o uz uu b · çunun ve techizi ordunun tınyor, yolumuzu ı;on derece 
ııı""'ıUeri, bitaraf efkfın u- nn gaye.eı,, ne · .u- . 0

• tren Alman aı*ainin Ruslar& Bir Ağustob sa ahı, Britan- }A"kiı.w harbiyenin bu son ae- umumi hazlrlığınclan ayn ve çoğaltıyordu. Şimdi burada 
0

• 
trenin böyle bir istilaya ıu:s~ _ol_sun, muha~kak kı la- mukavemet cb::aek üzere geri ya kabinesi, dünyanın her ta- feı·ler hakkındaki ihzari mesai- müstakil olamazdı. Erkanı harp kuyuculara Hind Okyanosun-
~ Dek gayri müsait bir ak- mımı ıdı; A!.m~~ _aJ":'11a.rıııın ıı- çekildiği haber 'R!riliyor. ,, rafına yayılmış olan Alman si hiç te iyi netice vermemiş, zabitim Ollivant 0 zaman, u • da ve Pasifikteki vaziyeti izah 
"eı gfü;terPceğini bildirdi - ı;ı!ı:er Y~. muıı;'.<ülı.t. ıçınde b~~- milstemlekelerinin z:ıptını te- Ye ciddt müşküllere sebep ol· 

~ ·~~ra, Belçikanuı imdada kacak böyle guze! bır fırsatı ka- Şimdi geoenıl.Jofr ile Fran· ınin edecek planı hazırlamak ü- muştu. zak ihtimalleri temin eden bir etmeliyim, 
~ag1 anlaşıldı. Bu da Fran· çıı_:acakl:ınna ıhtınıal verm ·k te sız başkumaııdaıdığmın üstü- fikir ileri sürdü: Bana Lord Harbin başında Almanlar 

ve lncilterenin derhal manwıız olur. ne düşen meıi'uJi)el son derece =~n~ıf=~~ ~te~~~~~ Müthiş bir düny! Kiçnerden, Hindistandaki 1ıı- muhtelif deniz istasyonlaı·ında 
~~ete ge~eleri milnıküıı Bu büyük bir :ıı:ıtallık ve çıl: müthişti. Y- tıir tur yap- ler Alman kruvazörlerine üs harllası giliz bataryalarından bir düzü- şu gemilere sahip idiler: 
~,1ıtını gösteriyordu. g:nlık teşkil ederdi. En şıcldetlı makta gecikınP..k crdunun ma.- ne is~ememi söyledi. Bunlar1'.1 Çin sularında: Scharnhorst, 
~ etı:ıenkJiler su müdafaala - dü•manlan bile Alınan liderlc-1 neviyatını kırabi1irdi.. Bunu er- lıizıneti gören veya ilticagiı.h o- Bu muhtelif istikametlere ve bahri fırka teşkil edilecekti. Gneisenau Em.den, Nurcınberı! 
~ Jı.lınan mekanize kuvvet- rine bu vasıflan veremezler. =-d.ıkı.ıer;ın'liıııyapmıll'illllak~Oda!allıd;t:ı:bü'-yis;ilkgJ" ~b!:!lir!=tıırılll·.lldıanllt.:Pbu~,_m111i111istlteml~~c~ketllerın1':11· ~zııı.ar-.ıarı-.Pla•taıP:ılara~ Eefer heyetleri, kuv- Hindistan buna rmıkabil kıı. • Leipzig. ' '" 

atJllmaz. bir mania teşkil e (,1rkası vur) 111 fllllıılllt.ıılfllll~ıf:ılılllllllll".ııll!ll'ıtı~!Al!flW!liıı"'.-.lı!lll~~~~llııl!ııtı~J 
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Fransız Ansiklopedisin Kira mas' eleleri 
(Baf1 ta.rafı ı hıcide) 

uz yol:sa? 

- ..... 
, r.e ben, ne sen oo)'lc 

l 

olla ile\ 
Künteci 

yap -

-0lJ.biliı' mi üli? Hillasa, nıcm 
r. n d ğildi. O, Müminin altı ye
di ~ı.;lık ıncdrc ... c hayatından 1 

bır çolt ae~·lcr beklerken çıka çı
ka 1.arşısına pclıli;nn çıkmıfitı . 

Ç 1: nn O küp gilrcşinden 
l:t.:ndUnc <:ok iyi baktığı 

ı· rUll"yqri{u. Zaten, okkalı bir 1 
drı.mdı. Yüz beş okka kadar var 

dı. Molla. d.ı. ~·..ı-y glbi idi. GUrc -

de bazı yanlışlıklar :Böyle bir teyide ve yeni bina
lar hnkkınd da biı• karara. 
ihtis uç vardı. Valu..-ı su bir se
ndik tecriibc, y~nidcn kiraya. 
JtoJlaıuyzn ve ycı lc>rin<lc ot.uran 
lamı goqen ve evvelki seneler ki-ralarından f.azla. vcrnıeye mec- p .~ co A b I R J M •I 
bur "'a1ıemeclikleıini gösterdi. r O ı-e sor e ey ı·n Cark fJj 
Fa.kat bir yerden başka bir ye- Y 
re taşınanlar i~ıı, hele sayfiye- l l .o 
lerdc iş d.e<Ji5iyor. Mal sahibinin et er'flne sava J ğ •.,C'.t • l istediği ıdm bedelinin, bJr s<>- " r aU U lTi tra at cctiiı olacağı ilk ııazar

ılıyordu. 

Molla, bcrmutru.1 ha m.ru m- I 
se;:.indcn bağlamı~i. başım tC'rşi
. ' evinn· sağ kolunu sallıyor
dq. 

llii de biı de ense dc;isiiı en 
hlivanlar ph birleriııc hafif el -

ensel r at.ıyo:rl dl. Da.ha 1'fü t~ 
d1.c omo m ~ki inde bulu. uyor -
QU. 

n cvevlkinin ayni olr.luğmııt tn.
yiııt! hem n 1 men im.kfuı yok
i,ur. r' on un, kom§Ullun sö
ztiyln ev salübinin fazla kira is
tediğini iddia. etmek kolay ol
m~ı gibi, kü~ük tadiller yü
~ündc:ıı fazla kira isteyip lıit:eyc
miyeceği de belli oimam~l\ta 

Yazan: 

HAşlM NAHiT 

ER-BİL 

Y)rrfünci ,um· li"ı ı1h1Z anmk· 
lopedisin:n hir~ııci cildinin ilk 
maka!eleıi Ev.ılutio, PLIJ.~ 
düşüniU<\in tckfı.n:ıiHUnc dairdir 
ki bunları Sorbon iiniversitesi 
profesörlerinden Abel Hey ym•,
mü}tır. 1ns.ın dÜtjlinUşUni.ın to .. 
kamül bahsı, b~ittiıı übilrlcrinclcn .. •ır••••••••w 
daha çok chcmınh•ctlidir. Çün-

fl\ıu:m 14\ifıpet ilimleı 
olduklarını kayıt \C itirc! 
halde bil' w-aftau aa şar 
ların vah ile-r f;Olbi dU!f~ 
dılttlcı ini ::;öyıüyor ki bıı. 
Tı>r k'atiar aza Jetli bir t 
t('~kil etmektedir. 

lki [ ıll' o d b'rbiıl dni 
'C J ü t ti ne k~dar olmuş 
olduk! mı )okluy l'laıdı. 1 

'Miiminiıı b::ıbaBJ, ifrit kcsil
ı ·.ti. Yedi f:. n IJk medrese hn
yat:nıı acıyorqu. Of;luna. verdiği 
narılnraı ıuzlaruyordu. Eliııdcn 
g lro ınlldcrris cf ndiııin k3fa
&lıı:ı. bil· odıuı vuraca.klı. 

:?.!i.idenis efen1i, MüminL11 l 
gUrccı tutuc:unn \'Urgun Qlduğu' 
için iftm r ~iyordu. B ·lki ba-1 
L !.lll teAQıı cd.cı·im uı.nniyb 1)-1 
nıı, bit bcu: 

- A&run, goruyor mv. un, 
:ıınşıl el cn..;c baı;lıyor? 1 

J)Qyince, baha. külcredi. Ha
v~audı, müd rri hitaben: 

(Arlautl vu) 

idi. 
Sayfiyelerde ise ev ~alıiplcri 

ın.t '. im lıts;ı.biylc kir~kları 1 
iı;in bt mevsimin uylaruu t~yiµ 
tmey4;rck yaptıkları eski kon· 

tt-atlannd n istifade ediyorlar. 
- Geço.:n şene, falan oyda, 

kontTat yapmıştık. Me\•sim şu 
kndar ay hesap c<lilmlı;ti. Şiın-\ 
di si,, allı ay ı!;in istiyoısı,ıuiız, 
i§ d~ği.şir, tiU k tlar f~a v~·e - 1 
cclrsıniz. 

Diyorlı.r. I._ıbuki sayf'.'yeler
de ayın hic k1ymeti yoktur. Yaz 
roc'. irai altı, ~·ccU ay, Jıat.ti 
fazlası n ü v i add dilmek u
suldendlr. 

Diğer l:ıiı nokta da hem yeni 
bin?larda, hem yeniden kira.ys. 
\eril nlcı do kiranın kanuni 
ll#lkto.rını kiracwm w i~ mec
bur edilm.esidir. Kiracı, mal sa-

t 
O

e il =ı hihinin istediği paranu:ı nizamı· 
• na uygun olup olmadığım mü.'i-

- ... ~c \ ı· r.gnru, ft>ı. mı? .. tr- külitla tayin edebnecc;;i içiıı 
fil r l '. c; Q L c M ı qok dofo. üç be:; lirayı aı arnıya-I 

-1 ı go:ı.U ı e ndibı, ben ço~ ı 1'1 ıcr ap. arı 1ak koı t:ı:atı imzaya. mecbur ol-
e mu ıo zc pehlivan olsun di· ~ lfj ~ ınaktadır ve ol'lcaktır. Doğru-
ya mi ' n~? Mc.dreeede oku-

1 
-~ _. su ev ı:mllih;ıı.i, istedlği kira bc-

11 F J h ı f b 1 G ı rJ4ilinde }f al:lı olduğmm ~vsika. 
- :E • On ın. ~ dclı et Oa Çe S 80 U SpOrU ala• mcclmr etll kili: Yeni binalnr-

J1y livnn olmakta imi: . d B u 

1 
d dn. hükfundin tnyin ettiği mık-

Bırak d. dı ıle boıabcr kalsın. 1 a_aray ~ yog USpOrU yen iler tarı re mi blr vesika ik, c!lki 
- P€blivan olmtı<J olaa.ydı, . . , binalarda bir seno e.vvclld kon-

bt p<!lılivan.. yapardım ... Med _ Şidd ı Y gı r 1 yı.şi · yuq u Dı ipl,i,ng d rıJind"n top·ı. tı ~tı gö tererek tevsilm. mcc-
r eye ndcmıezdiın. le gayr· 1112.allli vari)(.'İ.C gelip tc kornere ka.U r ıl~ardı. f<'.,k t, b;ıı. o}.malıclır. Sayfiyelerde 

s.· di miinakaRayı bıraka- teahlıw ü ic p eden Fenor. !ıce bundan j tlf (\o edilemedi. O • "~ıeviilin , kaydının kat: aya te
h .. Bak güreffini göı, sen de S~n ki G 1 ".l.t~fJ..ray - l3 y~ 1 üste }lücumlarla F"1ıeı· kalesin· kabili eWği do tayin olunmalı . 
bf;w eceksin? oglu !kır \;C b,~n('ıh. <.:e - f.ı tıın- den bir tUrlü ral·Ja,.mayan t.:-p Blitüıı bunlaıdan soma. bazı 

_ Efendi. onun g\ireı i!libn ı blllspor ına.çlau ıün oyı;aııdı. SülC>ymand m m.ı.dirc \'C ondım ev salıiplerinhı baş vurdultla:rını 
f.I~ r kar? .. Kaç okk~t e.d m ld 1 111< mili lı. Iı, nı rbalıçe ile dn Cjhada geldi. iııiltitinıl;ı bir çaıeyi burada ua-
J:E" gil -c i olac:ık .. l)ste de CiO .1 htanb tlsılOr aı ... ,} 'l yapıldı • 97 inci dnkik~a Cihat. ten ,ı .. ı-ı dikkate ~oynlını: 
Ltı.k.. $alıad 2aü0 .ka ı r ·yırcı va1" bir "uruı:;fa. ada~nı a..., Inclı: 3-1. lliı· sone ov .... elki kiradan faz-

- • . • • • dı. j ı~u s a. y ı 1 ·tanbulsponı lasıru elden \'C toptnn alıp mu·· 
_ Z<kn <l. :v:ıcayım, !Pki:>et. Hal em, Şazi 'J'c:%<: n. c.ı.nlandırncal~ yerde g~V"'.ıetti. kavel\!yi biı· AODO evvclkiııe gö-

c;ıynn... Oğlumu pehlivanl -4 l'clleı ahtı: Fenerliler daha r~t oywup:- l'C yapmak usulü. Bunuıı önü-
.evk ctJili. · iz?. N i, ıal, N . li'ı!<re.t, ya li~dıl . f:anlikivc>rtlıl r ne geçmek kolny de~fülir. An· 

-AH h Allah! .. B~~nc :ı.ğa Le b, Küt:i.ik F ırr t, ;ıci, c:oı~ yakm.ı:rıeı:ıf l re gcL"'D.t:ılc. cn.k ııizıunı hilafına pa,.a. iste· 
;tfen.Cii, nin oğlun ~hlhan ol- Y ı:ı.a.r, Niya.zi, Cen~ 1. 1 rinc mğm ıı süt atrr:ıyoda, lr'l· mek bilo bh• eUrl\m addcı:Ulir; 
ırn a ua. ne?. t~ta,ıahu1spor: n mulrnbil i<dnr.bt•l:.por fe:r- hel böyle muamele gördi.iğiı 

- Muuak. ~ıştı. Mümi- Film.t, Seicr, :.: ı:, Mu - Yctl ıi her llOZİ )'OU topa Vll tesbit edilenler ağır cezalar.ı 
"-lA b;: l ifrit O\m\litu. :Müdcr- Wft-1'

1 
FJt.i§fü, ÇeJiU, Tu,nk, ~Ü- ruyoı )ar. 35 İ wi dakikc1Jo. C .- ~arptu'llırsa, bu da bir hayli 

cıc di biraz ileri giderek: leyman, Cj}ı t, l'f;a.rur, h!ın~ • lıadın imle <liQindcn dö:ıım:ek at önlenmiB olncuktır. 
- Ötı.tki oglunıuu pehlivan O~una İi>tanlıal ;poı· basıaWlı. tığı rıiit ne ~.Lzık ki dısarı ~ık- ]~cet SAFA 

~ w ı..ı halde ne yapabildi?.. F n r rüxga.r ii tUnde .. 'l'op be~ t.ı. Hem,,.n b'"RZ sonra 'l'ank t. e== • •• 'tflS§ == ~~ 
p Cinge1ıcyi büyük oıtıd n dakilw. kt!uu.ı· top a,-a, sola git, topu ny~1nuaıı act.ı,ğmdOJl. bas· na.nuya ba§l. dılıl.r. F<'u rlilcılıı 

1 

Al1llllndı. tiktm som·n. l d' i lı.tanbul .. ma ko.ptııdı. Devre aonun -Oov- aı...wı-a aızlarunalan netice Yer· 
spor Jı:.al ... inde bu1 ·y. Pikrot be- ıu S!ıı"lfu &hlılar gayr tleri~i nıi;,or. Top çkseri~etlc İhianbul 

,.tikbali , nr.- Okk .. ı, kuvveti. §inci d hilt da fülldl:lcn ilk go • ıit .dtlaı. Fcncrkaleoiııe ııağ • nııoı· nu ıf ı;alıasındo s:uıliıci • 
ç i ona. pehfü:ınhkt.a ba.<1 _

1 

lü y~ı.ı;tı. 1-0. radır f."h"i gt . .yıc- daıı sold.ın nl:ı:,.orl:ır. ~imdi <ıe v ıtiilcr bol bol fa.vttl ve korner 
hlivanhk vadediyor .. Yliminin ti~!< güzd bir po;;i yoı:a. diiştU. bi:· <.ikik kazandılar. i• lmt iz. atıyorlal'. Biç birinden jstifad< 

i var" .. Bir atunlık barutu... Attığı şilt pek yakından dı- 1.ifiJ•• ed:mıedil· r. edcnıodiler. Ve mac bu 8(!kilde 
Ondan J'Ohlivan olur mu? pn çıktı. Onun u öakikadn lkinci dC\TC: Fenerin { - 1 galibly<ıtiylc bitti. 

Bu at-alık pehlivaııl:ır yoğ! n· c.mil lı:Uçük Fikret.in orta uu l"cue bah<;-> b • .dı. Heı.ıeu Bu m~çı Galatasaray Bey-
rııı~. caıgu· mcnl<ıbclerini oku - i<csl.in bir kafa <l:ırıı..iylc ka.I lıücwna gc~tilcı. c d• netice a· oğluspor karvıtıııııu:uıı takip et· 

~ordu. Sıra, Mümine gclmiili, ih leye. ~ ':.ıe etti. Direğe çarpan lamadıla.r. l tıınbulsr<>r canlım· ti. 

kü "lisan" da. dahll 0 1 mık Uz.o-- cud ol.an_ beya.. z, siya . , s.-u 1, ve 
ı·c, teknik, ilim, gl.izcl snnntlar. bütün · 
din '\ .s. ismi nltıncla yer .Yilziin- e:3n:er ınsanl. ın bUnytılc 
de 

rmın yapısı ve lıidıni. ,.o kof 
no varsa hep diisilnÜıjÜn malı mekwıiırninin işlem""i l1"p bı' .. : 

sulüdüı'leı·. - ... ., " • dir~ İnsazılar &msında dü.,i.inuş 
Bir kero A. Rey'in , sözleri f kı yo.lmz bu bctlm:ncl:ın bizim dik _ ar • fiziJıalojik \'.,; psıkoloJik 

kııtimizi cclbctmeğc kafidir. Bu- ~a.liyetlcriıı tan~u da degi
1

, 

•unla beraber ıx-ns<:c dü Uniiş .aısonnement hıuakal<.>nin, dü-
meselcsi, eıı l)lUğlaJt hir ilim ~üşün unsurlaı1ndadır. Vah~i 
meselesidir ki, ilin.ıle uğraf'an msan, .medeni çocuk gibi reprc· 
herkesi alalrodıır cı.lcbilir; ve sentatıon - ooncretc müşahh:ıs 
görillUyor ki Rey, insa • timsollerle dU§ü.o.ür. liatta hu 
nın dü~iinÜf; tckamüHiııü an - bu nokta(la ba.zı lu.y' an

1
ar dr~ 

latırken iki ytlı, dört katlı tc· öyled·r. 
nakuzlar \'c yanlışlıklar yapı- "l !.ukam", "<iizgi'' \'O "k li -
yor!.. 1 mQ,, gibi miieerrC(l mcfhununr-

A. Rey'in ~ağılntın:ık iste - la. dü~~. düı-;iinU ün en yuk 
1 

diği Şarklılnrdan bil'i tarafın - sek farzıdır ki, i ·k tlS l bu, i ı
da.n böylo bir iddianın ortaya sanlar arasmcllı. ohm cntelel t\!el 
atılr®sına, bclki va.t,.:.ındıu;lnrı - farkı yapıyor. 
mız i~.erişindo bile hayret eden- - Acaba A. Rr\\', tceribi psl
lcr bulwıabilir; lfı.kin Fransız kolojinin ortaya koyduğu fiU ha
ansikloJk-"<lisi cllorinin albndaı kikuti bilerek mi. yok .... bıhniye 
iken, ve yapılan tenkiUer g~ r ::lc mi insaıılan böyle iki nyn 
~üı:~c ~~up ~ururkc:'n, "ken - zum x:ye a~rmıR? \ c, <'ğcr tec-
dınıızı kuçuk görmek" ·~ibi kötü · d k · 
bir itiyada kapılmak, sadece van' rı abiliyeti bak.ı.nml<lan infmıı-

" Jfll'l me<kQI, vnw·~ < İ''O ilci\ c 
hş d ğil gUlfü.ıçtUr de.. ay:ımıa.k gerekse, b. nu, tccı.ıd 

A. Rey' in ansiklQ}K'didcki fi- ka,bili~tiDin haı·ici ve ına.ddi tc· 
kirlerini mi!mıfa.:ı ~"cek v .. yr;.- ı.ahürloriQe göre yupmu<>ı h.•Qp 
hud ynpılan tenkidi doğm bul - etmcr. mi idi? 
mıyacnk biri çık:ırsa, kendisini yazı yazmakl 

11 
hiç kimse rııı,,'- Bu <;ok ebemmiy i1i oı gı.ıtlmı 

• .:J cevabını, insan düşilnii~ünün t~ 
nc-uemez. \ ı..~- .. 1 •-....1'". AWJıU ıanuindc ve iu ..ru düs:\\. * nüşün~ tarihi izleı in .. buİ -

PrC\fe!iÖr A. R<':y ilk önce in- mal: kaJMWir. Ve R<.'y'ıu ooyl.,.
eıut düşünUşünii. iki)C n)ırı - dilJr-rindeki tezaU, rııı \C ymılı~ 
yoı: . . . . " . . IıU rın hemen but•iı. delille 

a) P~!C::tt!! .~ptıd ı, \•nhflı ın- rini -~ok uzağa gitrı~ n- He) in 
sanın duşunu ;u.i .. .. kendisinde bulabiliıi .. Bu mu -

b) Mantıki duşunua. hurir, ayni sahifı lerde rt mı 1 
Sonra birinci düşUuü i'n şaık, söylliyor: 

v~ ~~i?.c~. düşü.ı.ıU~~ i~ garp " Kcld.aıı - Asih ınatf'm tik 
dueunuşu. oldn~n.~ ıd<l ıa edi A - vesikaları Milli.clu ıı 2 bin ve 
Y_Or, ve dı~or. lıı: Yun:-.ıı - La- Mısıl'mki 1800 s ne t.\n.·ı.;lki z:ı.~ 
tıı~ medenıyetmdt:ın tevrn ns edil- mnn:ı aiddir. Onla ın matcmn • 

1 

llll~ ol.un gı~p di~ıJ~ıUı.ünU ca- tild; m.autıkı ııro~d ~ \uıı~n-
racih ıscr eoen. ıkı~ır: mıştır. Onlann zil•ni. biz'm 'lr-

~ ....- ~r~ntiki şekil.; .. . " timctiğiıı ve bizim form.el man-
.. "' :-;- ~cıcorı l ı;;itn·c ınw O\"• t.ığıınızın temeli.o do bulun n 
ılım. ·nı,,.,.; 1 "del . ] .. .. .. .. .. . .. preqşı~-· ve ·ııı erı .ullaıı -

Buııunl:ı beraber bu 
medeniyetin men!'ıeini ,.e 
rini <l.~ği..,tiren:ıez: Mı;ı; 
\ e hendeseyi ilk def • oıartJ' 
z<ır,otamyaWar me~ dş.ııa 
mişlerdir. Bu ilımlcıin 
M sJr..t geıs"Üğindeıı üc U 
fülem~ı.. Hatta bu iliml 
ı abcr ziraat u~wıcı·ipio, 
tekerleğin.in \'C at ln~ 
sin<k>!ı ohp• bn)" ani rır. * 
tqn M\Şlra gQÇtiii!}.i; 
fi"ik muhitinin hW3ıWJi 
uün •anın hiç blr taraf 
misline (,}aha te~düf cer 
Haınoııabi ka.uwıJan \', S· 
etmektedir. 

Kcldan mSltematik \'C 
s.-. !nin Mılfıddan 1000 ~ 
''"1 Çıne yayıldığımı da r 
z.ıyor. 

Keldal) ilimleriniu F.e 
vıısıtasii.c Kıbrıs ve Gidit 
rımı, ve Ana.do~wJ.,~ki " 
\ P. '' Frijya , 1ı lar yp,Sl 

lyoniy.ı.ya Ege d 
p.ılmı::J Qkluğwıu da 
yaktıır. İlk Yun:ın fil~ 
da t:y ony, <la ~ıktıl111~ı 
alem biJir. Yuruuı ft:1 

n u~1ı doğ'duğ:ınclan 
He-yin bir kitabında dP- 1 
bu filoıoflaıın isimleri . 
dır .• Tetice ruarak FJU ik> 
it inız kabl,ll etmez biı 
tı lı,Jdru.k etıPı tir: 1 -::_,. 
ınaUk ve hendese, ili' <YT, 

ı ak M~opolan;ıyruln 
g lruifJ, 2 ~ Bu Kel~ .. 
It.;. bornber astrolojı, bil~., 
dı teknikler e pa.ı'r. u»I 
di de M zopotamyadn.Jl 
ni7..i mmtalm 1ııa g~ 

İlynll~p_ın . <.'}ındetine 
zamanlar Yun,a.niatnrıd• 
v~hiui "iiki.iz .. idi. 

Sll;rk rl!1§unu y.nu ıs,; şoyl" m1~t1r. Hendesede de böyle<lir .. 
tava.ıf cdlyor: ' 1 .. . ' " şte gorüyorsl.\UUZ hl Yuııa.n- ı 

. Ş;trklılar, biziT~:ki.ne ~. nze - hların ve Avru~lıldnn tarıh 
~y ıı wın~l~ ~u ilnr;ıu :ıeı: • sabrt.:indc göriinnJd ·• in,d rı bıu 
dır, ve bu du~umı ~ yoll ; ıp1 ı - lcrc · e evvel Kdd n merolçkc 
~i ... vahsi iu~n~ru·m dü Unü • ti ı 1) matematik Ye hmclec' 
şun•.ı devam cllmn<>kt•.n iba - ilimlerini~ etmir"Ur, ve bnnu: 
r ettir. A J> .. kal · ·· · . "<'y, oz emı, ve oı •mz<lSJ 

Muharrir vcıuıgi bu hUkmüıı ile ta.silik ediyor. 
~~tuluğuno f9{}ylece teyit cdi - l'.. Rey'in "Sark" tnbfri ilo 

eski <>ark milletl..,rini kasdct -
"Şark zihui) ctı, k mfüıinc eıı mc.mi~ oldıığuını tcvilo de 11i~ 

yakın olar:ıl: vah~i zihı;ıiy ti bir imkan yoktUı'. Ciin.l.ü\ f;Xlr t3n 
h.af;lrJ.atıJ': lı.."'tnogra.flar, tarih - hi" ··:mw.ılar ilmi l>ir k!'llıilivc:t 
cijc_r; bunların "birjui öpiiı Ü va- gö. t"rmclde beı-alıer smırrd n 
s;ıtasile o.n.Iaınıya crumıu.ı~lar - bu ilmi terakki ~ttirz;o.cyi bil-
dır Şarkıla.üla My'-'ti"i l'U(', • ~ 
tasavvuf var. Oulav; "katiyct", mC\tigini o kadaı· saralıntl wy-
"vllınllı", "tef:rilt ve temyiz'' c lüyor ki bu §atk tnbh ·yıc h,..ın 

~..,ki, lıem muamr bijtiin. ~arl• 
pek az ehemmiyet v,crirl r. M:m- mil' Uerini kasdclcttiğiı d zeı re 
uki ve hene.lesi zilınıyctleıi a?.- lmd r şüpµe bııalonıyor; bu • 
dır. Rationn.li me garbin; hid. ııuu delillerini de birn sonra. uö 
dini ve My1ı>tiguc şeyi" de Şa.r- reed:sin.is. 
kın hususiyetleridir., , Hüli.ba Rey; bir t~mıJta.n ~.\rk 

A. Rey; i~te böylece' -Avru • 
.tiy.ar <IUlll'• M:üıninin balıaaı da· top ıldııc• defa İatanbulııpor ka öı, Fencrlıalır<ı U.t liste U>hli· llakoııı: Tank Öz rengin. 
,ha ziyade i~itain diye blğn,yor _ lesine girdi. İlli -dakika aonra keler atlatıyoı:. K~di.ı· ile Çilı.ıtl Tulo.mls;ı·: 
'Bu. Niya.dllin ~el volesi de ha~a' iki fırsat kaçırdılar. Gala.tasaray: • 1 

- Ey aA"1i '"'··-a "'...ı .. ır Jıılol- ?'parak >'atık oldı. Sa.rııacı.. P~rlil... be: 1 . 1 "k 1 Osmo11, Faı uk, Necdet, Ha-"""h NuıA 'lt"'- ~r • ucı c a.Aı ·ac n lil }., ı" B b 
la, dcrkr .. Şak Ii.,._ ymnan _ vcrllilcr iki gol :ıtınulurın~ r~- Küçük Fikı·etin uzalruı..n çekti· • ,,uvcr, ıur;ıa, ;~-aros, 

palılardan başka· hemen biilün (1) KMdt.m, 1J8'-r~ Sfö, el', 
kadim ve modem nıillPllcri, wılı v. ~· ae4.ctıiy<..tkn iu Tc.ı.m -
~i insanlar Jıadlosll icerisinc 11Ctgı ·~li]/4dJI'. c.~111/ı €,sokııypr. Sunu da nr.ıntniı söy _ riyct ~Bin.hı 23 'll!IV ııün-1 
liyeyim ki bugijnJrli medeniye- /t("..s'fluJ4 /nıuıil llı.411,ıi ı>ilni,·meıı
tiıı. tee~<Je ve 't()klmülUıı _ iJ.i,ı bir ~sin.de, 11< nri 11.fot
de bü · 1ıicu.nWı l815 de çı~ıı~ Mi d t-ıhr. Tek çapru ••••i'• Wa - men oyunda. bir iietünlük kın-a-ı ği bir firikikle gol n'1edini 4 c Mustafa, Salfllıaddin, •• ahad-..:ı11 N' · y din, Mehmet Ali. 

mandır.. 111a.ı a1·. ıy~ ve ıu;ann n- çıkardık\r. ~ - ı. Be) oğlw;por: 
Müminin bsbası ~hay- aktau iiiUczi:rU ıkr~t ~ola~:- O~ ü ıı c ti dakikadıJ. Ta -raııhkl& ve hf.y:ıvtle bakıyordu.1 ~bloke edlyoı·. 20 ınçı dah- rığın cırWmı Ismet Fe- K.wıoyos, tstavro, Civelek, kad n- .ı:ı Stro.to, Çiço\'iç, Stelyo, Ta.ua.J, 

Mümin el ~~, lobi.eye var- :an sonra • ener"ll ~·· ~v.a~ ııer kaleaiM bir metre yakında. -.v•ı:ı. oyunua -......1•4'2• •. a...ı~tıru kal d T bo 1 1 Hıristo, Alcko, Culafi, Talea. 
3'11 rere D&JJıp.dijruyordu. 1 -..,. _ ... ..._ ~ 1 ya a ı. opu t: ra eye so· 

Bu sorw _...!!ileri -ine htanbulspo.- yıın ..ıı••ına sok· J-anıadı. Hemen 1"r dakika son· Not: G- takmmıd• maıct:ı geçikıoeWJ.f;!r. ~arı si- rn. ayni poW.yona du.5CU Kadit· iki Sal&.haddin olduğu için eaki ; _
1 

yııhhların tekt.Uk akınla.ı'l neti- de to~ ha.valantlırdl. btanbul 1gt(t.llb\l)aporlu Salihad<1ini kap 

[ TıY~TROL~ oeıöz Irolırkeo Flkıett-n küçük _.. listııatc fı"'at.lar ~yo", t•n diye yaııdık. 
Jlllı----.----..;..-..1 Fikı-etc kadar UY.al. n top kcn- s.~n-~A.?iv~:tli.~t .lôrdUncü go· Oyuna Qal,ı.twmıa.y b~ladı . 

Şehir Tiyatroau 4lini Ynearın rıpklı rmda bul- 1 1~ Uıiı goıuuı-.; wlUHlCi\ olacakl )3u ulun Bc·yo."'1.u por müdafaa· 
Tea-nsilleri du. Güzel bır .. lit g Ue netice - kı yııklaıma ı;cı-.. topl.uı raşt . ınd ke~Uili H mm ilk r.nlarda 

lendi: 3 - O. gele sa..\it ı u. o " ı:..1.1na ... a~ - J ~ukı:.n :w;u 
lı.tanbW.ı o lı1 l 1 men tn ı ' di i"'t · ı I' az :ı. l 

kwunxada 
:BU AJCAŞA:M saat 10 6 ::ı 

JID!ALIK ODAT 

mukabil a k n , c !'.. i Nac::lli ı 
de T wsı•.-.r'"'~" 

yuk roller ...oyn'lll\IS olaıı lil; bir 686ri ttlli is cdilJUCk.tı dir. 
'l'i.irkler, Araplar ha.kkında bir · Btt esero göre Ti<,..,... trhımıı nu'ı'-
tek ketime bilo yoktur. tci KA/J1,8 Kclıfaiı 'l1wmJek ti * yQ.ıı! lrrilt;tır. Tür1'-1rr buro.cüı. 

Yirminci ası1n hiitüıı bilgile- düny~ en ~1.i 1Jıe<k11iyetini 
rinc ve tarihe dny~araktan illt kıc.nn~. Bıt7Yl4ı ,11'1.6.<l.d 
hatıra. gelen :mr~u, ın·dur: ·' bin. 80ll6 ~l Arap iıJtil&wa 

-- Acaba A. 'Rcy'iıı iki ayl'ı ıt.ğramt§ttr. Şimd' Tiirldç,·, Tra1~ 
zümre.ye ayın.lığı iwıa.nlurJn ..fi- yaWar, <}«,~6•'. YuzıtınJılar 1 
ziyoloji, anatomi ve nihayet vc8iıirc Nı'l: - i:-ıl·it kabile kıiıı
pı>ikoloji b.1__ktnund:ı.n- yaradıhQ- dendir. Bıuılaı-ı tctkm etmek 
lcrı.uda bir nyk1rılık vnr mı? ~ 1hti.tı(lgffJI• ~ nıcv""«.Wm n lw
Sağlam t.cınc:tlc:ı i, ilk önce fi:cindc,w. Btıcmi~. bcra1Jr.J' Ni-' 

.J."faı:ıss.da de •il. İngiltere ve n~~'~ ~ltı'tH\iJ < ıı.i.;a.::;ıwıa 
Al unnyada kı nılmu,ş olı.uı "fi-l gon~.11 ~t ,:nal.~( mc7critıiıı 
iyoloJ" :ruıiko1.o3" ·ı . . b. aynını ,_.)Gn Ebıl v Ircr - 1 

l.>' t ,,,_ Jrı J mımn ın kük'' I:Ale'leri cıı ~] •. "'~ . .aı~lal'-
ı 1,;?'t~Jenb l1'J,1:~~ .?.ı'!a.Ya. koy\ danbcri 'l'Vrklcrw ,.ı.ı 1~t, t , '" 
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lürk--:-Bulgar ] 
; ~Yannamesin

den sonra ' 
• 

rı 

~~~::~::~::Em~~~ ari iye V_ ... , .. i i - soli ilAkdenizde bir 
il altındaki memleketlerden b . h kk "" •. n n tku çok ltalyaiı iaşe 

:n~~Yat:ı:~~~~ ::ı:::~ eyannamesı a yap a (lla'!hırafılinc.iııayfada) gemisi batJll dJ 
~tak diyeceğim ki: Alın&n-1 Biz sekiz avdanberi harpte 
ıı. k d ~ runda istcd' t f • ı • değiliz, biz altİ senedenberi<ıiı·, (Baş tarafı 1 iııci sayfada) 

~ !;i~~ i p~~;,.ıu;a:a yııpab~: e sır ere cevap ver y r yani 3kfuıwıusani 1935 tarihin- m~~~iie~:~~~~ ~~ h~~~ 
;:-ııa kimııe karışamaz. Fakat ., dcnberidir ki harpte bulunu - etmiş ve düşmanın iaşe ı:emi _ 
"'ıııcseledeki Alınan propagan-' (Ba§ t.arrıfı ı inci sayfada) ye Vekilimize wrduğu sual şu - Türkiye politikasında de- yorıız. Bunu miiteakıp general lerinden birine bir obüs isabet 
<!. .d, .. m·ş bir şey yo"tur Türkiye F'rankonun cevap vcrmemcz - et"-ı'"'ır' . :'11 

bizim haysiyet ve ı;ıerefi- deklaraııyon etrafındaki mulıte- 1 1
: gı;; ' n • lik edemiyeceğimiz talebi gel - Tı;'~'t dig" er bir hücm eana-

'"'le bır tecavüz manzarasını lif mütalea ve tefsirleri, bir kaç - Bulgar - Türk deklar:u<yo- ittifaklarına. sadıktır. Türkiye di. General Frankooun yardı - sında bı'r torpille kafilenin en 
ilt "· nu etrafındaki ""~riyatı takip 1 bütün devletlerle, ballusus kom- 'tm k b' · · · b' \'aU ,._ · ctnt'ğe baı;Jamıstır. Alman gündenbcri. ajans haberleri ola- ......, nıına gı e ızım ıçın rr - büylik gemisini batırmU!!tır. Bu 
"'''Pa · bu rd B · t ~''""°"'le iyi geçinnıek kararm - fe idi · • ha · d 1ı;. gandasına bakılırsa, Ttir, rak neşrediyoruz. Bu mütfı.lea yu unuz. u neşrıya ara- ~--·' F·':·t lıakikatta bı··. »lulok· 'ı gemi 3,500 tonilato cmın e 
~y ı da '""''-ki Bul · ta dadır. Türkiye 'k ndi emniyet ..,... • .- ·d· ... " ıu beyannameyi imza et- ve tefsirlerden bir kısmı bu ııulh sın : 'w ye, gans nı t on \'e kaµı·•·lıst dun" va ' 1 1• 
...,kı 1n · · ' <l - s.Jıasına yapılacak yaban - ra · mas - ' · Simdi teısbit olunduğuna gö -
. sanlti lngııt~re ile sttrni- dostluk ve Jtimat vesikasının ma gilız politikasına ogru gö- b~ııcı faaliyetlere ve hareket- ya karşı ayaklandığınıız 28 teş- J'e .28 kanunusanide ba u,;ı bil-
do.ıUuk esasuıa istinat eden na ve nıabaduııı. hazan tamamen türmüştür.,. den tuttun02 da, !ere asla lakayt kalamaz. Tür- rinievvel 1922 tarihi,,denberi dırilen Triton rienizaltısı, biri 
lal( ·iye.setinden vaz "'eçnıış , "Bulgaristan Türkiyeyi Mihver harpteyiz. sekiz bin. tonilatoluk olmak 

~-=1:hver Dev
1
letleri taı'.;fında 21~,u':11,~~.1.:;buettcm~~~~;- Türk' politikasına sevkctıni~tir., e ka-ı kiye toprak bütünlüğüne veya l93!l cylülünde

1
,ukharHabm· _!:·~- üzere iki İtalyan iaşe gemisini! 

·•<l(j 1 -+, .~ "'""""""""" istiklaline yapılacak her taarru- ~inde bul uyar< . rm: - tahrip etmöc.t:r, 
lı.lın a mı;:wr. das b' . efkiımı ve bellıi tereddüde dü- dar, birbirine aykırı fikir ve miJ, za silıil:ıla. mukabele edecektir. m:ı ıiyle hazır olmayı bekliyc , 1 ·~ ,_ '"·- kat 

""- an pro,pagan. . 1 ızım n b;""un" allk·-'·-Jan •--vır· talealar v. iirütülmiiştür. A<".aba 111e..Iik. CfüıJ:ü tarih bizi Jyığa- Ilıalı~.·:,.t.uu ... ._c, 
"'"" h 1 "" ......, """ ''Türkiye - Bulgaristan an- · t o.1 .. um ''"' {e. a) Buraya 
~'' ve. aysıyetımız e oyna va- etmeği. faydalı bulmuş ,_ bu- b ,, ~. 1-,7d'" tutarak zorlamıR ı. ·- • , ""' · · -

, , 9 n sırao;.a Tiirk politikasını tav- h' b' de h' b' ta ·~ ~· -•- .. be ı .. • .. B 'tal Al laeması, ıç ır yer ı~ ır - İtalya muazzam d;"""an kuv-.·et, g=n son ııa r ere !(ore uıış -
ııı.ıı. ,ız ne J yanız, ne , , , d • dan """'-• 'h d b' k .. .. 1 -· -,... So ta'··- da 

! nun ıçın ogru UUfı• ~ya zı c en ır ı,ç soz soy emegı arruz enıeli olma<lıg·ını söyliyen l<>rı·nı· atıl bı-k-"""'r. Fran.sa-ı m.ıı.n ma rrun · ,..._,,,n c<.>re -••. Y~. ta!yan!ar, Alınanlarla uh u • ...;,.n, V kili. "ilk. · •• ......... ~ tl' b. ı be-
.. <\v ;t 11 1 , r m terem ~-,-e e ., - münasip bulmaz mısınız? ve sulhlerini korumak gay · i dan rıonra bir numaralı düşmen yan edPn Riode ı ır mu ıare 
'"· us urya ı ar a mevcut ıt ı- ril S ·ı .. t d k k , k- 'ı,"or kı' bu d""1Jlan,a ka~.·ıj de 150 ölü verdikten sonra çe-""ınuahcd 1 . . · - araçog una mııracaa e ere Muharririmizi nezaketle ka-j güden iki omşu devletin sanu- "' ~- ,_ 

1 
._. B h • ı 1 ~{'· ename crıru çı;,'llcye- k d' , d te . b' .. I son kan damlasına kadar mii- n.ı m,...ır. u ınu areue ngı ız-

~~( lJınumi Harple Al~a.nt:ım' _en ısın en gaze ~ze rr mu-
1 

bul eden Hariciye Vekilimiz, miyetle el sıkışması ve sözleş- cadele edeceğiz. !Uılya, daima ıer w Habc'i vatanp:'!".·erlerin -

~<\vusturyalıların ıueyhınde li.k:ı.t vermek ncasında bulun - kendine has ifade vuzuh ve sa- m~sidir. Türkiye bu tarzda ve çok uzak ve çok güç harpler den mii:'t'kkep bir devriye kolu 
t 1 B, · ~ ı · mustur mimiyeti ile, şu cevabı vermiş -ı bu manada uzanacak her eli sık altına gı'rmek nıecbtıriyetinde ile bunlara hücm eden çok üı;-ı.. ~ ti er. ızım uc on ar gı- - · d 

~hareket e<lcbi!eceg"iroizi dil, "Ulus,, muharririnin, Harici- tir: mıya daiı:aa amadedir. ,. kalmıştır. Harbin ilk dört ayın - twı dfüm.an askeri ara•ın a c<.>-
da, düsmana çok ağır darbelPr reyan etmi~tir. İngiliz zayıatı 

q tııcyi ve dünyaya bizi cc on-1-------------------,------------------------- indfirdik. hafiftir. 
~~ ı;ibi göstenııeğc kalkmayı J .t\_lm::ı ordusu .:::ela- Fa.•izmin yeniden fethettiği Ga!labat mınt.akasında lngi -
~ hrıkaret telakki ederiz. • v • b·ı· , Libya daima en mühim stratejik lilz kıt 1::_,-ı h.!la mayin ~rlala-

.,'.'Jıııanya, verdiği sözü aııcak ntge ıne 1 !rmış nokta olarak te-lakki edilmil'tir. rım temizlemekle mcggııl tir. 
;ıı~ geldiği müddet:Ç(l tutar. (B<'•·J tarafı 1 inci sayfada) 1.teşrinievvel 1937 t1ı;rihi ile 31 Eritr<; ve Munnak cenhele -
'it Trakyada kuvvetlı· T'ur' k ordu_! kan.unu.sanı ,194. 1 tarihı arıuı. ın- rinde kayda değe~ bir şey olnıa-~ llıisakı menfaat d:ıkikasın- D R f • s d H lk • • f u;t 
L hozınak icin imzalar ve hıç r. e 1 { y anı ~v arının su ve bir kaç Bulgar fırkası da Libyaya L bınden fazlli sı:b::r m Lı~İiz lınn kuYVeUeriııin 
O.ı • • bulunmaktadır. Sclaniğin mü -ı ve. 356 bındc nfaıla, er r~·nd( '1;-
~ Sözıi.nc ve inua.'<lııa riayet et- ı· t' d ·ı • 1 b. h t'" dafaası, b~ ili altı Yunan fır mış ve bı rada bır~, be~ıı:e~ oı- faaliyeti 
~· Biz Almanya dahi değiliz. ıye ın en Si a 'iŞ 5 ss d kası tarafından temin olunmak- ~onuncu olr. •k u.ı:ere ikı or' !{ahire, 23 (a,a.) - Ortaşark 

'

it tarihinde ve Türk karak- tadır. du teşkil edilmiştir. Libya ya en lngilız. ha\'a kuvvetleri umumi 

1 
1 ( Ba• tarafı 1 inci ıtaY"""a) sına dikkat gözüyle bakmo.m- odcld her ~·pta 1 900 e verdiğbniz sözdc:n şüp- ., ı-· l~akal çok büyük Alman hava son m eve """ • ı kararg5.hını.ı tC'bliği: 

,· <!Qj.'lelıile~i!ini iqpat Nimı hiç Bundan sonra H~kevi genç- zı rica ederim. faikiyeti. ordu azlığını telifi top. 15,500 m:ıkin~i ,tüfe!', 11 Cenubi Afrika birlili hava 
..,. k - !eri Karanlı!Tatn 1 ıga adlı kan, Bu birliği yaratan amiller a- edebilecektir. Sicilyadaıı kıı!ka - mılyn:1 top merm,sı, hır mı!yar- -
\ ~ük yoktur. Bütün tat'ı te-msil eylemişler ve halk rarunda Halkevlerinin ve odal:ı- cak ha\'a filolarmın müdaha!eis dan fazla fi~enk, 24 bin ton ~1- kuvvetlerine mensup bomlıardı-
~a Yıl.Ya Alınan diplomasisiill tiirküleri .öylcmişler ve milli o, ile kombine bir h:ılde =pılacak bise. ,,759 ,silii,'hlı arP. ba ,·esaırl' I nıan tayyareleri, Bra·ıanın ce-
~,,. bi r .u tm' ·b· '-'Unlar oynarnı~lar ve takdirle nmn da bulunduğunu söyle- J- d ele idi B ı !ar s .nd kad tıı ""' r za er .,...e e ış gı ı , ' böyle bir hareket, Akdenizin e gon, rı : u ra.t:ını , , 1 , nııb ı garJ:,isı eki mmtll a, 
ıısı-_._ kar•ılanmı,l·ırdıı· mekle, bir halci'··t ifade ettigı"'- t d k h ı 1 tm•lı 
~ .• ....,,. uğrunda Türkiye- ' Y • ' ' • ""'" şark havZW!ının emniyetini VA -ı pa e ıyor 1 a>.lr 1 ·: 1 " alçaktan uçarak, ditşm'.ln as-ı 
... 'ıa.nusiyle oynıunak bizim na., V r-kiliıı nutkunun metni me kani bulunuyorum. him surette tchdid edebilir. olarak yapılmıştır. 1mpıırnwr , keti talıa. utlerini şid•:letıi su-
"§,, Ankara, 2:1 (a.a.) - Ba~ve- Sekiz yıllık tecrübelere da- Şimdilik Seianik ile Girid a, lukı.a takviye almaktan ünıil , ı 1"detıi protestolaMmW da- , h' , 1,, l<t ı rette bombarnıman etl".li~ ve !\ ed ._.,_ . kil ıl(lktor Refik Saydam, Halk- yananu< ve beliren yeni yeni raS?ndaki Ege denizi hiç bir ~ı.: ır ,,a '.'e ~nrp•~ma " 0 ~., 
~ , er. Bu SOll"""• ycrs1z ve 1 evl<!rinin kunıluşunun dokuzun- ihtiyaçlar göz önüne alınarak iz'Bea uğramarian !taıvadan ter- aslrerl'r, bi>:den çok] u>aktladf•· mitr,1lyöz ateşjne tutnıu§tur. 1 

l ,ltııız nüıı:ıayll;ler c.c kad r ça- U be · 1 b ri'' edilmis on :ki ıı.da. iizeıirıd~ kat kalbimizin en ya nnınr a ır. Meıro , Moyale mıııtakasında • ı. cu yıldonumü m 'naı;e Ü'' e u- hazırlanmış ve acçen yıl genel u v 

·ı:,,, ~esilirse o kadar münasip I ' " harekatta bulunan inıriliz hava 9 kanunuevvelde, bizim ha - bir kamp ta bombalanmıştır. 1 
~ kann.atindeviz. gün yurt içh'lde yapılmış olan başkanlık divanıııca tat.'vip edil- kuvvetlerinin hakimiyeti altın - reketimizden bir kaç gün eYvcl Dün bilılirildiği veçhne, Mu-

~~••ıl·llıanya artık -yalnız boşj kutlama törenıni ve yeniden 4 miş yeni tcşkil5.t ve çalışma ta- dadır. Fakat Sellnikten hare - vulnıa gelen ve di.işma:u Bing - Ba\"Va tayyare meydanına c6' 
" ıtı HalkeVi ile 57 Halkodasını An- limatnamdcri ile kurumlar, fa- ket edecek kuvvetli bir bava fi- zi5 e getiren ı:nuhıı.rei:ıe baı;!adı. j 

"Jıı ere istinat eden ve bunun kara Halkevinde söylemiş oldu- aJiyetlerini, yalnız mahdut bir !osu. Ege üzerinde hava ha - Biz, riyakar İngi!Wer gibi Y;J.' nubi Afrika avcı tayyareleri ta-
"' ~- ~ }lek sarsılan prestijini bi- • k il kimiv. etini alabilir ve Sicilyadan lan söylemiyoruz. Şiddetle\'<'.' .bıı rafından yapılan hücum neti-'" ~ "''~- ğu aşagıdaki nut u e açmış - kalaoolık alabilen kapalı yer - - ı 
~~ '""11Zlamak liıı:umunu his, 1 hareket eden hava filoiarı ile i• zan tehevvürle muk•n•met ettı' c · de inş:ıat arasında yaııgın-

Jf L~ bunu bizim zararımı-. tır: !erden geni§ meydanlara, bti- birliği halinde Akdenizin şark Biz. daima hakikati sö) iye&! - !ar ~Jkarıl~'~.tır. 1 
f"• .,,._ Sayın yıırttSj>lat'lm; yu .. k topluluklara nakledebilme-k, .. !" t 1 ·ıı rd · 1 - ..,. 

t.ı ·"" etını:,-ğe çalışmaktan '"" hıı.vzasmı ciddi srette tehdid ğiz ve her turu a ın e en ıs- Buri:ıda İngiliz hava kuvwt-, 

15ayta : il 

HARP VAZiYETi 
Uzakşarktaki depreD 
meleri de gö:zönündt 

tutmak lazımdır 
( 8.a§ tamtı 1 lı!ri yfııda\ 

c) Avrupa cenup doğwrunua 
alacağı tehlikeli vaziyeti karp. 
lanıak maksadiyle şimdiden mtt. 
nalıip mııı• kalara gö derilecek> 
tir, 

d ı Uzak şarktaki deprerun& 
!eri de göz önünde buhınchırma. 
lıdıı. 

Nil ordusunun hareketini 'IU. 
ııı;..ı sınılarına kadar ilerilere gli 
türmesindeki fa ide \'e mecburi
yetıerı. sırası diiştilkçe bu sil • 
tunlarda izah etmiştim. Her Y
den evvel. bu kuvvetkrin diğer 
uzak ceplıelcrt!., istihılanıları
na iıYlkftn vermek için. Bin0 azi 
ve Trablu~ toprak! nnın her ta
arruzdan maıııın b 'und rulına -
sı lazun gclir, tt~ıy nior asl::: ·ri 
kabiliyetten m:ilinım olı:uıkın be 
raber, 'l'rablusta tıılundt• <Ca 
müttdikleri tarafındnn besi 'nir 
!er; Alman hava km•vetleı i bu 
anda Sicilya üssünden karşı ya
kalara akınları tekrarla kt.-ı -
dırlar. 

Bin"'azinin yeni fatihleri t.ura 
nın yerli ve yabancıları tara -
fından sempati ile karşılanmı~
lcrdır. Trablus cfkiinna hakim 
olan ~·inusiler, işgal tamamlaıı
mak ııarti le, yerli kuvvetleri 
maksada imale edebileceklerdir, 
İtalyanlar, Ask1'l'ilerden. 935 r1ı> 
Halle<;· t~nda oldıığu ı:ibi, istifa 
de cd memişlerdir. İngilizler, 
müst, mlc-ke işlerimle cok pi k:.n 
dirler, Bt>gün Nil ve Eritred~ltl 
orduları terkip edffileri nihai 
zafC!' nğnında çarpıştıran psiko 
lojik &milleri burada tahlile bıle 
liizum yoktur. 

İngiliz donanması Al·dcniz<1c 
de ,::ıum durumu sayesinde bu 
del)' in ecnup kı;ılarmda de.i -
m~ rJ ,ehb11J1 !ık edebilir, Biua
berın uf k mııht>:>lit kuvYetler, 
bütün Trabluı;un fethinden son· 
rn, rn ü f aa rollerini artık cm -
ni ·eti• ifa cdebilcceklcrindcn 
Nil ordı::su ana lrnvvt!tlerüıin 
diğ'cr önemli cephelt!r siirillme
leri i 'kanları elde odilir. 

Nil ordusunun Habeşistan~ 
sevki de vaziyet;ıı doğurduğu bir 
:ne<buriyct •ayılamaz! 

İtalyan _ Habeş ordu , kır -
~ılaştıfrı her kuvvetin zebunu e:l
du_,~u gQat~yor. Eritr~de bu 
ordu, düne kadar 6 bin esir ver
miştir, Megada ıerliler ltalyıın 
saflarında sadakaUa c:ılıc,ma -
mı -!ardır. Ha~,ş kuvvetleri im -
paratorlaıınııı iradP~ine !!lÜ ı • 
kari taazzuv etnıektııd'ricr. l\ıi Bugün, ile' 14 Hıtlkevini kur- yaymak ve dcrinle.-;dnnek imkıi- edebilir." tinktıf edeceğiz, Bu son ayların 

f Avrupada lngiltereye - 9 1,,.. .. İn . k k. , · , b'I lerine mensup bombar<Uman ı dııgıımuz günün uncu yı uonu, nına kavu~mtı~ur, Nizamlı bir Bir giliz denlı mütelıııs.~ı<ıuıın ıı· ·reıerı. anca ,~ mı:r:ı l "- Habeşistan g:ırni;:or>u, illi "· 
\ı; ınuharebede temin et· müdür. Şim<liye kadar, 379 Halk hürrıyet hava.~ıuda caJışmak iın- mütaleaı.ı ıni tir;· bu da lüzumlu bir şey-ı tayyareleri, şehrin şarkında lifini ka •betmiştir. Gelen dar· 

• 'llıkiınını bulmağa bakma- · lll II !kod ·ct'k 1 Londra, ?<> (a,a.) _ Reuter·. dir. , , . mevzileri mitralyöz ateşiııe tut- heleri karı;ılamaya .velt1>ni,·or. • lt evı, · a ruıı açmış ı ı '· kanını bulan Türk milletinin yaşa 1 ""' ' 
.' alya da, kendı'ne gii- .. ·d 1 H lk · c- · Bı"•'m 1.~.·,, lıarbı' ka-~-ak . 130.lknn.larda son ıngı,hz kala - mu 'ardır, Yeıii yeni cephelerd> dP sa\•ns -~llrııa, şimali ve ııarki Afri-j Bugun ycnı en · a evı '"' "' ma Şevki, bu e·;lerden ve odalar- ~ ~m ~u 61 Yımuıistandl ve 1ngılız.garan _ mak "."!, şn~ırt•cıclır. H'nterlan-
:Ol ve dağlan ve koskoca Ak, Halkodası açıyorum. Bu suret, dan taşıp meydanlara, t&rl11!ara, 1· imkftn ve ihtimali bahis mevzun •1 rugeçınck istemlyen -le~-in-~iıahlanndmı fo\"ka:ad~ da nüfııı: iriıı vahşi onnanlar-
~ l.. b' le 383 Halkevi ve 198 Halkada- kö,,ler \'ıJ sııurlara kadar !?İde - değildir, Biz lı1rbi yalnız harp ~-u•nıs· taıı o:nın•tur. Bun .. kar· ,,;;ı,~ktir. d• a 1 ınlarla pcnçPieş<'n <'elckr 
•ıfet; varsa burada göster- sı k-ıt-,. ve oosyal çalışmalann- cektir, nıahall! ve milli rakıH - meyd nını terkütiğimiz takdir, şı koymak lüzumlu idi. ve ll'J 3 _ Şar -; A\''":pu, lı~nı n ta- binl•rce i~iye müfreze h:ırel'~.-
• · "ilVzası açık duruyor; ır 

1 

, " • - .... ., -·-

\' d:ı. Türk vatand:ışlanna kla , lar ve türküler, yeni ve güzd te- de kaybederiz. ı no'·t;ıda blitün m=l aı:kcrl '~·- m ;yıc İngiltere W')!mıdclir. tına elver~i yollar ha·:ır1 t -
Ilı Oksa lıer ikisi de askerlik vuzbk edecektir. ş· eli d" surlar üttehit blun'!luştur. r 1 _ 191 t 191;; el u~ 1 ak _ m•l;.lP~ırlar. H lı t"1lm s.•vil-
tıJı.ı.eht> bakımından İngil- renniimlcı· ve in~adlarh birlc!'e- ım u.•manııı •:apurn na' utlulruıJ;i İtalyan asl: rlc i si'1e olarak tııgili:. bluk sı hiç 1 me~ rıisafirlerine her "CY ya -

• Ilı k h .. b" Avni z:;.m:ında Ankara Halk- rek 'l'iirk baslarını ''C g-ö1'üll;•ri- yoktur ve düşman Küçük As- m bı'r ta--'-- lı••"Cket 0 ıı 1 düsıı:ıan<lır. Bu vazivct _ ~,~ arşısında er gun ır ' H ' '"""" - hır kı~~.ıeti haiz d • id:.r. • 
,.. daha zayıflarken diplo- evi salonlarında. alkevleriıniz ni ilericın ~. kaynaşmağa götü- yanın kapılarına kadar da geL"e etıııh!er \'C efsanevi mahiyetli' 3 !llıln·c·ı· milletlerinin ır--ı, t krnllar kr:ı.lı•ıın diyarın -

g h üyelerinın fatidatlnrına ve ham- recektir_ İngiliz topraklarından gene on "'" e ere· 83.lıifoleri ya,mı. - neı'yatı, t "ilı.»en·ıı m•~.,, _ da ı lvanlar muı aridcratları -a asında ele geçen ve ,,.... " "' ··~ , , l'l b··· 1 ~ !el.erine ffiL \'eren eserlerinden Arka·'"slarıın. bini~ ·ce kilometre mesafede ve lal'dır. m:tiln dil-yayı hayran yatmdruı yükı<ektir. Mihver. na a tcr,;er ı e ıur er. "'•ite kendileri lehinde hiç """' b , ı d v vi• tı t 
...., mürekkep .. Halkevleri amatfır Bu büyük birlik ve dirlik ha- Türklerin hayranlığı mucip de- ıra'<.mış ar ır. "ıınan ~a, " zafer icin müc:vlel~ ediyor. n, Kn'ıiredeki müzakerı:>lerJc 
... ~ifade etmeyen fırsat- resim ve fotoğraf sergisi,. nı de va.qı içinde, partiden istedikl<'ri recede tanıdıkları dünyanın en çok ağırdır. . 1 '·t' g.ı!te ~ ise Nmcmek için ınüca - Nil ordmıunu vazif ~ine rlc •e-
....._"lllar etmektm bir ıı<'Y , , Yakında ilkbahar ge ece,. ır "ele ediyor. M'hfcrid sulhtıın m.:. edile ,;ınue şüp!:c VJktı;r. 

açıyorum. Birıncı:;ıni geçen se- y:u-dımı görmelerine rağ!':cn müı ül arazisinc!"n biri de ola- y,. mevs;min istediği gibi güzel Jıahs0tnıek abdal!ıktır. Ş hirle - Anr k, bn muz.1/för orrlunun 
~Ye ile Bulgaristan ara- ne aı;tıi;ıımz bu sergi, güzel Sll'f bir takım küçük engeller ı cakt r. sc !er gelecektir l'C y-ıpılan bütun lıombarc'ıımm nim gayesine İS:>'i, ilk ence dli-

Za.ten bir dostluk muabe- san:ıtları c.ıılışınalannın başın- y.;,,ünden bocauyan evıcr ve 1'ns 1'jansıııın Jıir tt'~bi , ;;il:' kayıpları da ağırdıı. lar:ı rağmen !taly~, fl'!lletinin ilniilrnek kabedeccğini 7.an.•e -
dıı. tutan Halkevl rinin ,-es= aJ~lar oldugu· nu, •"1lımnazlarsa ofl·ova. 23 (a.a.) - Tas A- ln · ' rb ih Lin kişi zayiat maııl'tiyatım za)-ıflatmak im - . diyorum. vardı ve iki koll'.ŞU a, " · · .. ı k 'T 

i münasebetler. bazı j ve fotoğraf ~aha~ '1daki başın- isimleriyle size haocr ver cgi- ja~ ı Likl_.ri}'Or: "rdılde ı Roy eme' gu unc , kar 'IZllıL Diğer tanı.fta,1 ne İtalyan 
ı"~ııı :ro .. steren, aunı· zam·,ın- · ·· lem' t' Lviçrcde ,•;ka:ı Baı;ler Nac- tıir 6 - f:ıgilter~ Y ' ıulır Yek k ı!onikrinin sernigu"n olması ne t münak' """'an '"''·na -· - , mı, geçen sene soy ışını. beri ... _ h"'""'- . ....,.. "''""' ·li ı Ha hrich~n g"l:'ctc.i Türkiye ile Taranto an ~" wili>c • MC mdan rnı tı ~i yar , tali b!r müdafaa eepb , te.,, esaslı bır sarsıntıya ıığ- da gen \-C knbi Y Ui e-1·- Memnuniyeti~ .. Y, Yebi.ırim Bu,,,. · · 1 arasıııd, ki so" an . le l biz' aleylıimizclc vuku;, rl'mlar istiyur. • •kat bu kili, bu harbi knt'i n •k,•c-r~ 

ı~tı. Türkiye ik Bulgn- erı icin maddi, manevi tes\"iki ki otuzdan fazla ılan bu C\' \'C ~nın 8ov)ctl r biri ,in.,• gelmıştir. Bu daima l>iylc ol - yardı::- !arın. Alman k'ldretini götüremez, İstikbal h:ı.rlımin lü, 
<.ı-asındaki milna..ebct ır- de ttıtiv eden •0p!Ü ve kıymet- od.ılanıı ;ayısı, u · in . fa.al milP.ahareti ile aktedi!diğ• muş. fakat nihayetinde Roma. t~c~vıız ed»ce!: derecede ı;elme, zum göstercce-ği mikyası tayi~ 
~ li bir eserdir. ıııiştir. hakkmclıı. bir halx'r Dt'firetıni ~ a"ı tahrip ederek düııy• sı la~~mrlır._ • • . , ı • ecmck i!'tiycnler, muharip il-

~· ası ihtimali a11cak Aziz arkadarlannı, Buı..:.:mn ua !:ürük yerlenl tir, :ı 't:ısıı:dan eilmi<tir. Yenidt'l1 7 tı;ı::iltcrc. ?'la"il:p edılın-ı leUı>rin bUtün kaynaklarını :, 
"'istana bir Alman tecavü- tlam ol- Tass AJ'ansı b ha~rin ha "ı a' 3k kuvvetimiz muazımm· ce, 'ı rp ıt c Jı+ır. 0-~.·un· d• bulundtırma}~ m-b•ıt Yıldönüınüııü kıı akta p .. ı::·ıh · t :ı · bc<l' " " ~ :ı geldiği takdirde ta- 0 ."' 10~1~ 1 ns,,,- u :ı;e c "n" ki: tc uygun olır.adı;Pnı bey dır, .ti:sas nihai muharc ır VP 8 İti!'"a. bıt"'1d ıı!iııda hir d•ırl r. 

lıitı.."<lecekti. Şimdi iki kom, dug uz bug1in, 'alnız H 11: , ısınılermı bana b. ı;'!Ş!· ,r:mzı 1 na m=d .. r. zafer c.:.ıt!ak swettc müemmcn-ı ı.'<l ,, • ..,.lı-. İta!J::ııwı ·il~! ""· «-1 Bütiin darüssın:ıalar, yarınki 
'ltl~rine karşı dostluk ve evlerinin ve odalar.um tl ı:il, ıic ı c<kceğinı, t'nıit edcı .. m J ;, - - --::. .. ı dir. !ııgiltcre galip 8"eleınez. c:i.l<:rini;ı fcd:ıldrlı ~1 sa"~ 'nnc lıv r için cahşıyorlar. As'<, i 

~;_t h.iı;lerini temin ve illin büt:.in Türk camiasını ba,.ı:.ıınd:ı lı c;alL•ma srn inJ" < ııl r da etıne!ıııı yukarda saydığın1 bil- Her ne olUI'fo eo ıun, İtalyıı, gun<l~n guııe ill3l 2.ll!n::ıkta" r. f mül:dlciiyct. duba şimdiden m>. 
: Almanların Balkan- tovilyaıı Cümhuriy<:>t Halk -Ii.:;er n:rl: • Ja ~ • .::.::ı. gili --rnN"le.- içi:ı başta gelen va sonuruı karlar Al ı ::ıııy.ı ile lıcı·a- H - 1ıru:;a, tngiltcrt: ae boy yoııluk orJular me:nb :a c tır· 
ı Parlisinin de kültür Vt' dc,·rim gelucrk ye txış · lan V"le · · a· zifclerden biri olduğunu teı.rar har yürüy< ktir, ilu. asrımız - öl ·· · nc;ğ ccsar : ett'.,iııd ı do, ili, Ftlat: "At •ar, mcyda: 

~ı •tıtrikalarına veya as- ba cramıdır. ıa.,akfardlr. h tlrfatırım, B- mi!nasebetk> · k '.i clrı galannı ı·urrıı.!-ı lııyı gurur duymakt dır. liillcUcr nrredc ?" 
~ l~rına sahayı serbest Ilıı kııtlu dakikada, ''& nı7 -·' 1 mukadder iki 11illı>t ,.e iki in - ce,;a.r t .obilmekle büyUrl~r. 

ış d•ğildirler. Hele Tür- J ~ ' n tc1'.nı 1 "· ""IT•!k~vleri ile uua arın~. lıüt, lnliip •· nd bir iltitı ·tır. 10 - ll'ir·· c-ri mn ~Jtın l'l'Jn'l' 
'lt;~IQ.hedcnanıclcrle drruh- H !lı:eıı;erimizde ve odalar! ,z- r • et a .c..ttnm IJ H2 •t - çe ı,;k L:Ke hükumet daireleri · ı ~u arasındaki il'! birliği, ic:in, t~ ·' orduhrrııu lutayı 

l:i \'4!(:ibt>lerinden hiç bi- da ton!.ınınıs olan yurtdaşlaıın \'lllde ya ıtıda nadr.ıı k r itti? ,.e tertıpli olmaları, aıKadaşlı~ ve • ırüuıiycl Ilı.eri- isti!& e '!l~ıeri J·ô.mnıJır. H~lb,ıld 
~L de.,"ıl, lı\ıtün Türk milleti= ~- ve bütceden cvı . sıl faali•.·d ni tavsıy ederinı.. l'e mücss• ir. imanlar biliyor b .ııtı 1 ··~ hir 'tngil13 :ıic lıir za-

----·- -
Macar maarif nazırı 

BelgraUa " •t>tnıem«tir. Bir İngi- -' · · • ı ·· · ' l:ll'".""''"' •aıe "' zi>' Milli ;,;efımızin etrafınd'l ü- ii= b \ o;ıl'l ı~ h.ılk·n Az'z ..rkadaşlarım, hr !ci Jt"l, '« t i l"'ilyon ı• e • mıın ü 'lı."'°'~•:ııelir. 
~ t. inin dediği gfüi, ur \-C im;uılıı tRrleşmııı olm ı- ~e- Mı!'" S f<mizin ve Partimizin rin çok bü ... lay~;&re \'C t .. Amerika ı· ı~.!k Jn-btleri - BuJr.peşte. 23 (a,a.) - D.N 
~ esasen Bulı;ari·truı- .... kabartan mınız ra ~· \ a\ !!

3 ~ • te ,... 
11 

im , ·• kuVl.' u .. · · "ıkiinü c:<ki - ııin müd. '"k ,i, bir <ll>mokra~i B. 
nıan ku\'vetlcri ,geçiril- nm gugus ' - ıeyecaum · goı. • gı Y0 ' a, yı ~ Ye yor. Alnın ask lef'inin :'icily,ı ulmak hlilya~ın_ ve bundan baş-

,t«lııebbiis olundu.,!;u Uık- -- -- - zıimrl'.' ılıı if;i 1 l ,._ yorııl!:ı:ıad:ın çalı millete ve da •e Li yı>.da lıaUı w •ci>etli'ri, ka ır.Hn·eri'ı Aınerikaya k2r•ı 
• '.~~ girmeyi taahhttt et- hakıuık ki Balkanlarıhı sulh le- der. Bıı zümre il·' ,. \·at<ına. k rııı ifa ek bur- tam mükE eldir \' kav- bir • ü wnuna dayanmakta -
'""ılı "~"'- ·~ numa" yış' ya~•••--'~ re iımiri, mua!I"' !l)klon. ı• j, • =,.,... mutad "' ' ve re• dli bir luya ku\ " ;,. dır • ~ _ril a11uı lstiJaS' gii'-ınçl " <i, Bugün de böylı- bir llU,U,K; .,..- .-~..,•= ,,_ .. ~ 'lle-t r ~ctu l. u · l' 
ıı ... ltarııısında ne yapacagı· _ \'C sulha himıat mek istcmış- hendisi w t.C'kr.,ıyc·ni hay.1t ,, mi ç21ışmalarla ödeı:ımiy ceğini ı e ayı · ' 1' la-ıc ır. 
-.ı .. A any •p kudret• ·, Sizlerin Yası tanı;:!;. !Jü,ün 
\!.._ <!t:Jneıniştir, lehde ve, le:rdınir. Bundan rr. mnunıyet ıını esasen b miilet \'c ılc\· et fahri millet hızmetle?ine yilı:- zalr·uuış, fajıat fn•'alaçmı.'tır. ltaly;;.n milletine hitap etmek ;,: 

\.~ '"'.'Yhiııde bir ke.rar ilil.n et- duyolnıwıu anlarız. Fak~t hizrrıetıııC' >'11.ıeLıni~ biitün n.- ,;ıinrnPden bir çok caat!ıır ayır- • _ '&lllll insanca zayiatı w tedıın. FaşLt ttalyıın milleti za-
.~ Al afı d ı;k'aıını Türk politik bir tanda.sim nıUı J.:aste;iiyorunı. ruaı.: Luını ge.ldiğinı takdir ile ;aı zaviatı asgaridir. fere lavıkl1r , . .- zaferi elrie ede , 

\ııı.. •- manya tar n an ,..,. -''-lii!e vıı billıassa 'llirk Halkn'~'nı:ııttıttl\ hazılarmm hu 11~ hl'tiı odret ve Jı:a- 1 "umıınıla, basit bi ne · tıektir.' Çünkü !taiyan 4l ·eti. 
'" «:'iebhüs vukua g .,, .... " 1 l'k b-1 ,, ,,,_ "--~'-' d ···- d'le r '~Pli sözünde bir aOTl!.'kliğe hamlerli- b\.'tçe işinde, h~?. temiı: ed'.M bili\'elini ı;erf Halkevlerini e, ı en ""''}'llJ:a.: m,...,fı 0 ~ııı en '"""" c: ı n ~tlakar 
~, :\cağını yalnv. Ti\rk f ' · bir intizamı. !ı:avıışamadıkfan- hazıınınuzda revui ve "İikran ınlilld 'l . ir hız \'ermi.ş olsn lıld.• 4 u:,; 1 te!}kil decek bir 

lılUr vo kararını o ve- lebilerek bir tar~da te sır ve ıs- ,,. "' I · rerın km•-tiı elk·rindc , vekarla tı:.han•m\il etırıekt.:air. 
tismar edilmesine SU$&Dla:ınt.. nı ömıckle :-ızülnıci<teyim. dııv;rulan ile sel"», lamayı vazi- dit'. lta!y,nın :oafori. a·lıl 1 • . ul'ı 

Hüseyin Calıit VAI.<;"11' HallteviM "" oJasına ya dını fr hilirim. 2 - Alman ailihları, ingiliz- olacalrtıı· '1e ile Bulgaristan mu- ı 

'\"ugoslav3·a m.ı r'f r~ ı, 
B. KrPk, halen Bdı;r:ıd,l:ı. ika . 
met etmekte olan hfacar ma.aı if 
nazın B. Ham n şcrclnıe bit 
ak am ziyafeti vernıi i 

Yu;;v"1avya maaril ııx:ıu n r 
ettiği nutukta, Yugc>s!o vya.ur 
bütün milld tar.:.f Pıclıuı menınL 
niy~t!e telıikki edilen , tacar -
'i ugoı;I av dost! uk pak una satlı k 
kalacağuu Eöylt!m· ve Yu;:oı; -
la\·;,a •.",. Ş('ydcn en·, i L~ltUrcl 
salında g!ttL<çc daha {;Lniş bir 
fikir t~,tiııi ar.lu etmekterlir cı... 
mLstir. 
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TÜRKİYE 
ŞEKER F ABRIKALARI : 

Anorim Fketinden: 
yaulı itler mıl8'fid tek.ldlıe buhmocalı: iııı~e H<i -

TÜRKiYE CÜMHURIYEll 

ZİRAAT BANKASI Fenerbahçe lstanbufsporu, Galatasa
ray da BeyoQlusporu yendiler 

23 Şubıı.t 9'1 tarihinde ya
JX!aıı Iııtanbııl kr06 biııncilik 
möııabakaııına muhtelif ltlüp -
!ere mensup 116 atlet i§tirak et
mlltir. Elde edilen teknik neti

:ıı:.......,. tanlıl: 1818. - P o al: ıeo.-- 'l'9lk ...._ fubc ,. 

( ~· .. ÜftCÜ aoyjado) 
ımcııma geçen Galataaaray-

.eıaz. llOllç SaJAhaddinin falsolu 
lıir ~ ilk sayHarmı lu-
•Mılar. 

p.lı: bir kua yerleştirdi. Top ka
le direğini yalayarak avut çıktı. 
Hemen faaliyete geçen Galata
aaı·aylılar sağdan, soldan Bey
oğluspor kalesine iniyorlar 

Bir daltika sonra kaptan Sa- Kısidyas topları topluyor. Bey
llbaddinın uzaktan çektiği sık• oğlusporlular canlı oynuyor -
elltfi Kısidyas uçarak büyük bi: Jar. Seri paslarla Galatasaray 1 

meharetle kuratrdı. Her iki hı · kalesine indiler. Osman U:ıpu- 1 

kmı da isteksiz oynuyor. Top " g üzel yakaladı. Top her iki ka-
,aklatan ayağa dolaşıyor. .eler arasında mekik dokuyor . 

San Jornuzıhlar sağdan b; Hakemin düdüğü oyunu bitirdi. 

celer §lllllardır: 
Birinci lı:ateguri 8000 metre. 

Fertler al'&Slııda ' 
1 - E!;ref lst. L. 26.9. 
2 - Artan Beşiktaş J. K. 

26.18. 
3 - Remzi Beşiktaş J. K. 

27.51. 

1 - ŞJrlu~t:imir. namı.na bir .eaıe zarbncia meftl\ekete ithal edı
lecetc mo.kıne, aJAt ve edevat vesair ipödal maddlerle - tılr
ketlerin CümrUk:Jeme muameleleri ve bu e§Yan&ıı ayni zıunmlda fabri
kalarımıza ~evki işi . 

1 - lsltanbulda fabrtkalanmua 
eoya:u nnklı. 
Bu işlere lallp olanlar şartnameleri Bahçekapı ~ ilçtlncü kat.
talti bw·omuzdan alabilirler. 
Tekliller 5 mart ıi41 çarşanba ıüı>il 

\.-erilm~lidir. 

Nafıa Vekaletinden : 

A,.,_ lliledl: • 
ZINf ve T ..... i .._r tı1ıWI ba""-ı MV .. 8"ıl•L 

Para Mrtktw..._. 28900 ..... tir....,_ DOs • 

favnl kazandılar. Sel&haddiı Galatasaray 2- Beyoğluspor o. 

Ta.kımlıır a.rasmda 
1-Beşiktaş J. K. 2-t 3-t 5=10. 
2 - Atletikyıldız 1-l- 7+9= 17. 
8 - İstanbul L. 4;- 10 14= 28. 

4-4-9-il cuma g\.lnü. 9llat 15te A11karada nafıa veklleü binası içinde malzeme 
ınüdtirlü&U odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda '"5450" lire 
muhammen bedelli bir adet torna, bir adet kolonlu ınakap, bir adet daire 
de.tere ve iki adet pı!anya tezgAhlanrım çumra istaı;:rommdıı vagonda le1' \ 
lim ıortne montaj masra fı vekalete ve montajı müteahhide aid olmak üı.e
re açık ek'."l iltme U9Ulile müteebhit nam w h blaa eksW:mesi yap1laca~ ı 
tn-. 

Zir'"'* Bımbaında lı:umbonılı M -rwn 1 ııııd lfJl 

bwıu lı:afa ile dışan attı. Biraz 
sıııra da kaptan fazla soğuk (B) takımları maçları 

az 50 W-- bulW>mJlara senede 4 defa çel<llec:el< kur'a ile 1 1ııtold 
a üncü katagori 5000 metre. ı;rMIM. ıtlr'e lkrami,.., dağd...-: 

bnlrlığı yfuUnden U:ıpu lsttı.v- Fenerbabı:e Stadında, Fener- Fertler &rMmda 4 ade<I 1.- L- 4.000 Ura -- IO LINtlk .._ ~ 
1- Raif, Haydarpaşa L. 17,1,5. 
2 - Spartalis Kurtuluş 17.4.{. 
8 - Halil Haydarpaşa 17,28. 

4 
4 

411 

• IOO 

• t&G 

• 100 

• 2.000 

• 1.000 

• 4.00U 

• 1IO • 40 • ..._ • 
• HU • 20 • .... • 
• 

ııaya kaptırdı . Top iki kale ara- bahçe - Galatasarayı 3 - O mağ
ımıda mekik dolrureaBına gıdip !Op etti. Şeref Stadında Beyoğ- ı 
geliyor. Topu Tanaa orlaladı. luspor - Vefa karşılaşması çok 
Ô$ma.n :fırlamasiyle boş kalan heyecanlı geçti. Birinci takımla 
Galatasaray kalesine Culıdi , to- takviyeli çıkan Vefahlar Bcy
pu aokamadı. Sağdan bir favul ğolusponı ancak 1 - O mağlfıp 1 

kazanan Beyoğlusporlular, Sa- edebildirler. Hakem Nihat Dor
n kırmızılılara ciddi bir tehlike kon maçı· hiç hatasız denecek i 
geçirttiler. Şanslı Osman kale- derecede güzel idare etti. 

Takımlar ansnt<le 
1 - Haydarpaşa L. 

1 + 3+ 4-=8. 
2 - Kurtulu§ 2-+- :s -ı 7- 14. 
3 - Beşikta§ J. K. 

Eksiltme ~ .,.. lefemı.tl bedelııı:r. olarak ~ ~
cieD alınabHır. 

Kuvakkat tsninat (408) lira (75), ~tur. 
DiKKAT: BeaplarındaJr.i param lrlr _,. lçiııde IO - -

dllrpni>aMN ilU'aı:nq. çıkUjı talJ" 1o ll, • 1u11ıırbte vallecrolı#" 
lrieklilerin munkkat temin.at ve şartnamesinde yazrlı vesaik ile 

birlikte ayni gün •at 15 de me-ı.k.0.r korrds7onda hazır bulunmaları lh.ım-
da. "910'' 111114•' 

llw' 1 
r -ı.e 4 defa l J!lylllrl, } Birtndka.-, } ... ... 

1 Haziran t:ulldoriDde !)ekilecektir. 

8 ıı + 16 35. 

yı gene boş bınjmıasına rağ - i------------------------
ınen top içeri girmiyjJ'ek direğe 
çarptı. Topla daha çok Beyoğ
lıısporlular oynuyorlar. Hıristo 

mükemmel bir gol pozisyonun -
da koca vücudunu kaldırama -
ınası yUzündo.n istifade edeme
di. Arkasından Aleko da ayni 
iti yaptı. Beyoğlusporlular va-

c Tetkik ve tahlil c, _________________________ J 

Fransız 
bazı 

Ansiklopedisinde 
yanlışlıklar 

ziyete h1kim .. Fakat netice alil- ( &ıştoraf> .j ""'* 11ayjuda) kaziyeleri miicerret, ve taş ke-
mıyorlar. silmL, gibi sabittir, ve dinamik 

18 üzerind. · bır· riye pliını Uzerine getirilmiıı ol-
Galatasaray e:ıı oynak olan, ele avuca 81ğma-

favuJ '·-----'ı sal•'-addin to masının mahsulüdür.,. 
~ · ...., · yan haya.ta da uymaz. Reyin 

1 
pu ha.'<lllllarına çarptırarak bn Bir sürü söz arasından -do- göklere çıkardığı mantığın kıy-
fırsatı kaç•rdı . Beyoğlusporlu- muzdan kıl çeker gibi bir güç- met meselesine biraz sonra tek-

h h .. ti! Ta lükle- elde edilen bu cilmleden Jar emen uı·uma g<.-<; er· - rar dönmek üzere Qimdi onun 
d · ·b.i b §Ulllan çıkarabiliriz: ~ 

aş sol açıktan emır gı ır tenakuzhı.r ve yanlışlıklar ~eri-
""tle Os oldadı Saııll A) profesör Reyin hatta Av-.~ manı Y · - sini ikmal edec~0--m: civertlilerin tazyiki bir hlkimi- rupalılık namına o kadar övün-

dügu" " mantıgı" n unsıırl.anııı şark A Rey şarkl I•rın mi-''k ""t halini alılı. Bir k0~ müJ,iın · ' ~ ->u ,. ..,, matematiği, hendesesi hazırla- Jd • 'dd" · bat · · C'ld '---tlar ita...... Tale• kalecı· ile. • o ugu ı ıasım ıs ı~ın ı .ı..u.,.. ,~ ~ muıtır, mantıb'l yapanlann ken 
karşı karı<ıya kalma.sına ra;'l'- . "ildi h ld .. ,_ _ t 1, Makale 11, Sahife 9 da Çinli-

dilen deg r; şu a e mus.,., lcriıı diişünüşlı mistiktiı, de· 
men topa vuramadı. Devre 1 -O ilimlerin temelini kurmuş olan miııti; !Akin 1 _ 12 _ 10 da adet
Beyoğluııopnın ınağlllbiyetiyle ı;ark vahşiler gibi düşünmüşiııı !erin mistik ifadeleri fisagorcu-
bitti. demektir. !arda ne ise Çinlilerde de öyle-

lkinci devre: B) Tahlil ve terkip kabiliyeti dir, diyor. 1 - 12 - 9 da dahi §U-

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muh<lmm90 bedelı 400.000 (di!ri yOz bin) lira olan 2000 ton rez.ıdu 

yaiı 8/4/ li41 salı günü uat 15 de kBpal.ı zarf usulü ile Ankanıda ld;.re 
bina&.ınd.a satın alınacakbr. 

Bu i:;e gırmek istiyenlerin 19.750 \on dokuz bin yedi yUz elli) lıralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayJn etüti vesikaları ve tek1illenni :iiıynj 

g\in ~at ı• e kadiılr komisyon rcis.liiioe vermeleri lizımdır. 
Şartnameler 200 er kuruşa Ankara ve Hııııydarp311a veznelerinde sat.M-

maktadır. (1327) 

jf"RADYO 
BUGONKO PROGRAM 

senedenberi kviçrede 
8,00 Program 1.8,03 .Müzık 

başı tutan: 8,0S Haberler 18,40 Mk7.ıl< 
8,18 Mıu.ik 

MA VI rt 8,46 KOıı:lupll.l 
19,15 Muzd< 
19,30 Hnberı...-

SaatİKadın - Erkek Koı * 19,45 Müz.;k 

Cep - Yüzük 1 
12,3e P rogram 20.15 Radyo 

12,33 Müzik 2U,45 MUiOk 

Osn1 nŞakarveŞk 12,50 lfoberler 21.00 Mü1il: 
13,06 Mü zik 

2 l ,30 K.KonUjı na 1 
Mücsııesesinde 13,20 Müzik 

21 ,45 Muzil--" 
5 , TAKSiTTE * 22.30 Iiabf.rleı-

satılır. 18,00 Progra-.ı M'!lzik 

Oyuna Beyoğluspor 'beşJadı. ancak bahis mevzuu olan tek- uu itiraf Ptmektedir: Confuciu-
1'op bir müddet ortalarda do- niklcı\1! tezahür edebilir. Bu- sun ahlaki concept fikirlerinin 
!aştı. Mehmet Alinin güzel bir nun iç\' gramercilerin konuş- rasyonel ve pozitif karakterleri Galata: Bankalar Cad. fl' '1\1 
pasını kaptan ayni gi.lzellilde ma lisanını tahlil etmek lı:abili- meydana. çıkanlmıştır.,. 47/59 Tel: 41378 

22,45 

Beyoğlusporlular iki gol ye- teknik! 'dir Eğ b da humlarda pozitif oldııklannı ka Kadıköy: İskele cad. 33/2 H gole tahvil etti : 2 - O. yetinin menşei de yine 0 ~a.l'k Ahlil.k gibi mücerret mef-ı Beyazıt: Üniversite cad. 28 y 1 K 1 C 1 L J. R A 
melerine ragme· n guze·· 1 ve ha- en : er u, mey n- bul ettiği Çinlilerin, düşünüşte 1 

da'. bulunmasaydı, öteki de ol- ••••••••11111•••• kim oynuyorlar. lstavronun mistik oldunklarını ııöylemesi, Kllln lıtılunduğu mahnlde •n§aaia 
pek ıwıkhn attığı şütü Osman mazdı. tenakuzun da hududımu aşar. - belj!anacagı için ahşap h r kah-

~YLAR GEÇTiKÇ 
C) Rakam, işaret; zihnin bir Hem Keldan matematiğini Çin- f b h ~,, ve dükkAnı yıkılıp enkazı satı-

l;yi bloke etti . Hemen akabin- icadıdır ve bazı kere gaye de- !ilerin almış olduğunu söyliyen "Yeni Sa a ın,, Iaeaktır. Kiremit, camlar, lah-
de Hı.risto mükemmel bir golü ğil, "vasıta,, gibi insanın işine de Reyin kenclisidir. ta kapılar ve çerçeveler ye. 

kendi atmak sevdasınd:u:ı kaçır yanyabilir. Mantık, doğrudan İkiı;ıci makalede Reyin ilmini ., .. f 'yatları niden kullanmaya müaalitir. 
eh. Sanlacivertliler düzelir gibi doğruya bir icat değil, rakam bile şüpheye düşürecek mana- 1 an 1 Bit- .miktar tul!a da vardır. !s- =---------1941 IKRlMh'ELElll 
oldu. ve işaretle yapılan tahlil ve ter- f'ki inde b-'---' - Kr. tekWerin "YENi SABAH,. ıda- • 

kiplerin "kelime,, ile üadesin- 91z 1 ·rıer u ......,,.,.,ecegim. re memurıutuııa her sabah T J 8 k Kısidya büyük gayretlerle .. __ .,. .. maktu 1 nı.k '160 ş an ası den ibarettir. Man+.mn tütün Hn..•im Nahit Erb4l ~::-- O a saat ondan on i""' .. e kadar mü- • 
Galata.saray forvct.iniıı şütlcrini,-=================....,==·====================.....,============::::'• ....., ı- Birinci sayfada santim.i 500 nıacaatları. 
topluyor. Kaptan beceriksizli - L M d I ikinci .. ,, S50 1941 Ku" çu" k ğinden mühim bir fırsat ka- Hayriye isesi ü ür üğünden: tlçüııcü .. • aoo 
çıniı. Beyoğlusporlular San - Dördiiııcii " " ıoo Tasarruf Hesabları 
~-· kal · nadir · aret t Sahibi; A. Cemaleddin SaraçoAJu 
ıu.rn.uZI eyı ?~Y e - 3 uodl taladt 1 martta başlıY1'<8.Aınd:ın martın onuncu günune ka- ne&nci ,. ,. 75 

~ Nesri.yat M.üdürti: Macid' Çetin 1 1 A 

1 adet 200() Lirahk - , 
8 • 1000 • - IO()O<""' 
2 • 750 • - 1500·/ , 
4 • 600 • - 200C-/ 1 
8 • 250 • - 2ooO,...,, 

S5 • 100 • - 35~ 
80> 50> _40CJO-. 

aoo • ıo • _ sooD . ./ 

K~eler: 4 Şubal 2 Moyıs, 1 /J, 
tos, 3 tkınc.iteşr.in tarible:rİfldıC 

meğe ba.ııladılar. Bu arada Ta-- dar W<aitıerini veroeye yatırınıyan laleb<tıin mekteple a liıkaı; ı kesileceği Altıncı ., ,, 60 Basıldığı yer: (H. Bekir GDraoyfM' ı i{ff M YE PL NI 
Aeanın korner vuru.şuna Ta.naş iliın olunur. l ve Cemaleddln Saraç:oGlu matbaa11 ) 

Çlinkü beni bu kb~-y~d:e~tan::ı~y:an~~di;.~ğıın;.:;"'~:·:-~ça~bu~k~~tu:ta~c=ak~la~r~-,~::~~~==~~~==~:=~:::~::::::::;::;;;:::::::iii=:~--=i;-=- =·-====~~===:==~==::::~~~n~=nı:n~ba~gı;. ;rm:-~ası~n~a;g:b~-re~~=·=lll=di:~:e~~dığı=-~m~-~anl~adı~m:--=.~b:ir7--:taraf:-~~~~:..ı~ 
kimse yok . hırı;ız cliye yakrua - dı. B ı h kadar kırk elli adam toplanırdı. öbür tarafa dönerek tel'~ 

=~r~~ı;:~ri~ ~~:uze~reiiJJi.ineli~'.nıa~fa:uza.cf:tbt~ı~.·a~Ben}~ İr ç gıcının seya ati ~~~~:r!E~t!a~~~: ~EJ~~a~ 
belli ile evleneceğimi anlatsııın ... ~ Kadın: yolun kenanııda büyük bifcı 
ııözüme inaıımıyacaklar, hasılı hemen kapağın iç tarafında .. ••m•m•mmmııııı:mmı•mıı:m 166 ·. - Eyvahlar olsun herif boş arabası duruyordu. ~ 
hüviyetimi ispat cdemiyccek - bulıman irice bir çivy iki elim ı j Dedi. böğrüme bıçak sapladı, öldüm! deki kamçının ucu ile ·':./ 
tim. Köylüler bmi hemen po - ile Blkı sıkıya tuttum, kapağı karyolada, geniş bir yatakta ya- makta olduğunu görünce: Diyerek yere yuvarlandı. Ben gözümü kaşıyıp benimle & 

k. • d - ktim s h ı tıvoı""l" ""m f"i bitf:"•3C0 •yakı .a rı- - Am"n yarabbi! Evime hır- , - Ne olacak• An'--- hı~·· lise teslim edcccceklcrdi. Keş ı aşagı ogru çe · ar O§ ta- J - -.~·- ,,. ~ ~ • .....,.,. ·- de tabanlan kaltlırdım. Alabilcli- yormuş: 
çeşmenin yanında o iri ağacın pağı kaldırmak istedikçe ben mı u•ahnışını . siiste kon= . sız girnriş. Yetişin kolll/jular! saki~! Ne çanak kaldı , ne ğime koıımağa bru;ladım. Ara t!l- - Hey arkadaş; uyu>'ıJl'ill' 
&!tında yatsaydım. Hiç olınazıııı. çiviye asılıyordum. Herif kapa- tabaklar, çanaklar yere yuvar- Diye feryadı kopardı. Henın.ıı çöınlcek. Çabuk herifi kaçır - ra arkama bakıyordum, ne gelen ma dokunulur mu? Ne ~ 
bu kadar korku çekmez, sabaha ğı açamıyordu. Kendi kendi - !anarak parça parça olmuştu . anbann kapağını kapıyarak mı:_ Çok şey.' Nerede 

0 
hahı's vardı, ne giden, s:ırl}oşun kafa- sebetsiz herifsin? 

kadar rahat rahat uyurdum. ne: Bu patırdının sarhoş herif tara- üstüne çıktı, oturdu. Bir ta.raf- herif•. ma indirmek istediği iri aopa da Dedim. Bu sırada ~ 
b da h Çok ı B' · ka bar fındau duyuluy duyulmadığını tan da bağırıp duruyordu. . d lmış 

Merdivenin alt aşın sar o - - ııey. ızım rı an al anlamak üzere yatıgı" tarafa ku- Artık durmanın sırası deg"ı'l- - Burada, burada! Çabuk !im e ka tı. Köpekler üzeri - bir kadın başı uzandı. ı; 
ıun ayağı kayarak yere yuvar- n kilitlemiıı, içerisinde bir m me hücum edecek olsa kendimi Alfred Müllerin başındBJI f· 
landı: olsa bari! lak verdim. El'an horlayıp du - di. Anbar kapağına kuvvetli bir bir kibrit yak.. bununla müdafa edebilirdim. sergüşcst derhal ak]llJlO.~~ 

_Hay Allah cezasmı versin! Diyordu. Herif a.nbarda haki- ruyordu. omuz vurdum. Kapak arkasına Sarhoş kibriti yakar yakmaz Köyliilerin takibinden kurtula _ Madmazel Mikaeııanııı -~ 
Bu merdivenler de ne kadar iğ- katerı nasıl bir mal bıılılndıığu- Fakat yukarıdan kr l'ı uyan - kadar açıldı, karı paldır küldür sokak kapısını gördüm, hemen cak bir mesafeye kadar koştuk- bu araba içinde bulund°*'...ı 
ri-- İnsan gündüz bile doğru çı nu bilse acaba kırmağa knlkııı- mı.ş eline bir lamba almuı merdi ocağın içerisine, kocasının ya- o tarafa koştum, kapı kilitli de- tan sonra durdum; dinlenmek diyle hemen ayağa kal~;.J 
kamıyor, nerede kaldı gece ka- maz mı icli? Sarhoş bir müd - venlerden inmeğe ba.~lamıştı. nına kadar yuvarlandı. Ben de l ğil mi imiş? Bir ttiriü aça.ını- üzel'e bulunduğum yere otur _ ııımdan şapkamı çınar ... -
nuılıkta ! Şu cebimde kibrit det daha uğraştıktan sonra: Kadın: an bardan dışan fırladım. Ka - yordum, karı koca beni gördü - dum. hadan bakan kadına; JL 
kntusu olaca! __ Ben oiındi anhan içindeki - Allalı cezanı versin! Ben dın yere yuvarlandığı sırada !er. Herif eline irice bir baııton . Sabah olmaia başla.ını.ştı. Bu _Affedersiniz ıııru]lılııY; 

Dedi biraz sonra bir kibrit eşya ile birlikte parça parça e- sana anbara yatmağı gösteri- lamba sönmüş, ortalık kapka - 1 aldı, üzerime hücum etti. Kafa- gece gözüme uyku girmedikten, mösyö Fredfih Şülleril11')! 
çaktı. harhOŞ etrafa göz gez - derim. Fakat yanna kalsın, ka- rim ! Ne kadar tabak kase var- ranlık olmuştu. Önümü göremi- ma inclireceği sırada sobayı ya- ' maada gece yansından sabaha kıyafetime bakma~ ı., 
dirdikten sonra: n! Beni bir yer bulamaz mı . ' yordum. Sokak kapısım bu!;ı - kaladım. Kibrit söndüğünden kadar patırdı, kavga, döğüş, bey Alfred Müllerin refiki>"ııı. 

d ? •- • b' 511 parça parça ettin. bı'lmek ı'çı'n o"teye ben'ye ko.0 up herif ı'le karanlıkta bogu" •uyo · 'b' d"rt 1 k ak! h · 1 ·' _ Şu anbann içerisine girer san ın . ..,te ııu ocagın ır tara- ., , r- gır gı ı o na a oşm a va- esız siz de madmaze ıv ı I 
yatanm. Çok şey! An bar da fına yatıveririm. o karının ya.- Diyordu. Kurtu!-ış yoktu. Va- duruyordum. Bu zamana kadar d?k. Kadın bir kibrit ile ocakta- kit geçirdiğimden yorgunluktan sınız. Refikimi aram~~ ~ 
benim, ev de. istersem ocağın nn benden alacağı olsun! kıa kadına da kocasıııa vaptı - kadın kendini toplamış ocakta- iti mumu yaktı. Koc~ im - bütün vücudüm ağnyordu. j Fakat ah zavallı çocu1':.,ı 
içerisinde yatabilirim.· Fakat Dedi. ğım gibi çiviyi yakalıyarıı k ka- ki herifi muayene edip kendi ko d'.'dına k':'ştu. Fakat ikisine de Biraz uyku uyumak fena ol _ uatoda anlatırım madJJI?"· 
ııebep ne anbar benim. Kapağı- Ben de genişçe bir nefes al • pağı açtırmamak istedimse de cası olduqunu anladıktan sonra guzelce b_ır dayak atacak kuvıı-: ~ mıyacaktı. Çünkü bugün yine Dedim. Kadın gü.Iırıe!l'~eJ 

Ocak ban ka ta af kadın kocaııında kuvvetli imiş herife tekmeler indirerek tim oldugunu anladı Belındekı dı ered b' d e!" m açar, içerisine girerim. dım. an n ar r ın- . · yol yürümek mecburiyetinde , penc en ır e 
Demez ıni ! Korktuğum başı _ da dört beş adım geride idi. ki bir çekişte kapağ> kaldırt- _ Kalk ayyaş kalk! Evimizi an~tar ıle sokak kapısını aça.- iclim. Evvelemirde bulunduğum uzandı. Erkek: . 

· d' ~-ı. 'd'" Herif dedi"' 'b' - b' k"- verdi. Beni kocaro zannile: hırsızlar bo•tı'. Ah hep bu ı'şle- rak ah ıı· ttim K d •-kad ı ~'-"• ma geldi, şmı ı ne ya,........ ı ı' gıgı ı ocagın ır ~ - · . . m a ı muayene e . en i - - = aş. ou~ f 
Birdenbire anbarın kapağun şesine yattı. Biraz sonra hor - - Haydi yukarı ~Jk! Bense- re sebebiyet veren sen değil mi- -:;- _yetişin komşular! Kocamı mi bir tarlanın içinde buldum. gel bakalım. af': 

aı;ıp dışarı fırlasam kapıdan laınağa başladı. Yakalanmak ninle sabah konuşunıın. sin? Çabuk; herif kaçacak! öldl1;"'yor~. Maamafih tarla ekilmeınifjti. Alt Decli. Bir sıçrayıştıl_.!11" 
ııavuşabilirdim. Çünktl herif tehlikesi bertaraf olıınca biraz Dedi. Ben hiç ses çıkarmadım. Diyordu. Dıye bağırdı. . tarafta geniş bir araba yolu var kapısına yaklaştım. ~t 
ııoı:ı derece sarhoş idi, göğsüne uyku uywnağa karar verdim. Kadın: Sarhoş uyandı. İspirtonun te- Kadın kapıyı açmış iken §U- dı. Yolun kenarına yakın bir a- J kadın ile iki erkekten 9J 
kuvVetli bir yumru1ı: indirir in- Uykumım arasında bir gUrültü, - Bak kabahatini bilir de hiç Biri zal! olmuştu. Evveli: rada.n saVU§maktan başka çare ğacın rutına uzandım, güzelce se yoktu. Beni çağır&Il 
dinnez .,...... yuvarla.nacak, ben bir şangırtı hasıl oldu. Hemen sesini çıkarır mı? ~ Ben neredeyim! Yamında- -yoktu. Konu kont§U toplanacak bir uykuya daldım. - Sen kimsin? 
de bn ııı.r'a.~ kaıçabilecelrtim. u,. gözlerimi açtım, anbann içeri - Diyerek elindeki IAmbtı.yı an- ki kimdir? olursa sarhoşa attığım yumruk- Neden sonra burnumun üze _ Dedi. ~- . ' 
Jı:in herif arkamdan bağırıp ça- ıdııdeld çanak çömleklerin kar- barın içine tutup lulık kıyafeti Sonra: - . lann acısını çıkaracaklan şüp - rinde katı bir şeyin gezindiğini - Bir yabancı ın··-,~:::-
ğırır ise bUtlin köylüler beni ı.- mal<anlık bir hale gddiğini asla kocasına benzemiyen ya - - Ah! Kancrğmı een misin, hesizdi. Bereket versin yalcın - hissettim, oocek zanniyle elimi - Orası malfıın. "N?-
lı1ıe ~eraklar, yol, iz bilme gördilm. aaya mftkeınme-1 bir bancı bir adamın ınrt Uııttı ya.t.. ne oldu? lanlıı. ev filil.n voktu. Yoksa ka- yi;züme götürdüm. Bir ııey obna- (SOıtll 


