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KURUŞTUR 

I şık Söndiirme 
Vekiller Heyetinin Yeni Kar·arı 

Alınan Tertibat Muhafaza 
Edilmek Şartile Normal 
Tenvirata Müsaade Edildi 

1 

Mecbur iyeti 
ASKIERT, 

S iYASi 

Hitleria nutkunda 
yeni bir şey yok 

Dw1lin en m.iihtm siya5i ltidi
Sebii Bitler ve Cörç,ilin nutuk.lan
dır •• ı\lma.n. Führerlaln mutadı Yeo-

1 

hile söz oöyll7eutl larlh ve yeri 
nutuk saatine kadar rlzll 11llald11. , 
!-l'tierin bir estiha filbrfkasmda 

' ' 1 

Ingiliz • Türk/Maskeleme Tecrübesi Tamı 
ticaret anlaş- Bir M!!.va/ fakıgetle Başarıldı 

verdlii dünkü nutuk bl.ze yeni bb: ; 
şey vermiyor. Alman devlet ttlsi 
bütün nutuklarında bil.yük bir yer 
tutan harp p.7elerinl dün de tek
rar etti. Ya.J..nıı nutkun bir nokta
sı (Fruısa 1-kınundan) calibi 
dJkkattir. Mütarekenin imzasını 

müteakip Alm:ınyannı, Framadan 
yalnız Lorenl aJaca;ı şayi olmll.Ş ve 1 
hatta bu şayia Fransa ile Alm&nya 
ara-.ında blr anlaşma. 1pılmsı lh-

<-
• 

nıasının kıymeti aaş-vekt:\.letlrı Te bl tğl 
.• • ı Ankara, 10 (A.A.) - Bafvelı:'

Bu anlapna ile, Tarkıy~ Jetten tebliğ edilmiştir: 
ile lngillere araaındalıı 15/11/1940 tarihind~ ~~·n b
dostluk ve ittifakın •aT· rar ii2erine ışıkları sondurme ve 
..Jmaz: •amimiyeti bir karartma ninmııames!nın tatbika-

da eii!terdikleri yüksek hassasiyeti 
memnuniyetle tebarilz ettirmiştir. 
Bu arada birçok noksanlar tan•am
Jarunış ve bil'çok acemilikler dUıcl
tllmiştlr. 

flmalinin hvvetlendiil hal~de 
bUJümüştü, fngilizlerin ıon ıiıtem bombardıman ta"arelerinden BLENHEIM tipinde üç tayyare • 

lıat daha artmıflır: Tal!i· tı bakkınıa m•::::.t~ ::~aı!::= 
Buırün Vekiller Bey'etinin aldığı 

ikinci bir kararla, evvelce konulan 
(Arkası Sa. C, Sü. 2 de> mizi talilerine bagladıgı: ~danb: v~ille7e nyınak bum&on

mu; /ngili:derle yalnız; ~· ann----------------------
yasi •aluula değil, malı, 
ticari ve iktısadi saha· 
larda da elele yiiriiınek
ten hem istifade ediyo
ruz, hem de büyiik zevk 
duyuyoruz. 

Yazan: Abidin DAVER 
Ankara, 9 BirinclkJDUD 

D 
ost ve müttefik Jngılt.>re 
ile yeni bir ticaret an-

ed·ıdi Za Jaşması imza 1 • • 

HtUerfn dünkü nutkunda dün
ya devlet1erlnJ iki Jnsma ayırırken 

· Almanya vt İtalyayı fak~, İng-U
tere, Amerika va FrellS3YI zencin 
devlet a.:rarak aradaki ni.!'lhetslz-

1 

llfin ve bariz bakc,,ızlıiın luJesi 
Jü:ıumu üzerinde ısrar etme~t Fran 

; sayı herhalde htkisa.rı hayale lli-
ratmıı; olsa ıert>ktir. 

l\.lüstemleke lmparatorlu&-unun 
da tak~lme uframası Alman pli
nına a1mm.ış olan Vlşi hükfımeU 

reisi l\lareşaJ Petenln yeni •Plinı 
ilin• nutlı:u kar,ısınd.ı. aJa('3iı ye
nı va7.lyetln ne otuaiı 1'tıale de
ler bir meseledir. Görulüyor ki 

1 

Çörçil mühim 
bir lngiliz zaf e

mii jdeledi • • 
rını 

----111--~ 

İngilizler Afrikada 
Siddi Barraniye 

taarruza geçti 
• (Arkası Sa. 4, Sü l de) 

_~.::::. ::::::::==::.-:::... ~--! /n g il izler 120 

iTL 
1
dün nu 
söyledi 

Almanya 

km. ilerlediler 

ı 
Loııura, 10 (A.A.) - Roytcr bil

diri or: Başvekil Çürçil, hugüıı A
•unı Kamarasında Mısırdaki aske
rı •eziyet hakkında beyanatta bu
lunınu~ tur. 

Çürçıl, Mısırdaki h~va kuvvet
lerinin ancak bu ay ba~ında lü-

1 zumlu yardımı yapabilecek hale 

Yunan ınazafferiyetlerini tezahüratla kutlıyan Atinalılar e d j 1 j r 5 8 

b geldiğini söyliycrek demi~tir ki: 
r.ıec Ur •Bunun neticesi olarak 7 kinu-' 

nuevvel gecesi, Nil ordusundan Sir 
h a r b e Naitland Wilson kumandasında İn

giliz imparatorluk kıt'alarını İtal-

Yunan harekatı 1 ta l y a n la r ı n devam d k yanlarııı, bundan üç ay evvel Mı-8 ece sır hududundan tecavüzierhden
beri tahkim etmiş oldukları mevzi- j 

Muvaffakıyetle Kelkiri tahliye 

Devam ediyor ettiği bildiriliyor - -~~1111--~~ 

İtalyanların en sıkı 

· !ere doğru ileri atılmışlarnır. ı 
Hltlerin gaye s j Versay Çölde bir hamlede 1.20 kilomet-

:re ilerlemenin, büyük k"Uvvetler 

---·---
hak~ızlığını düzeltme km is kullanıldığı zaman, biçbiz lilll'etle; 

ingilizler 1 

Dört bin ı 
Esir aldı 

lngiliz tayyare
leri Eremen'e 

hücumlar yaptı 
111 ____ , ___ , -

Çöldeki ltalyanlar 
Tazyik altında 

• 
Vaziyetin memnu. 
niyeti mucip oldu

ğu bildiriliyor 

Alm nlar dün Kent 
Kontuluğuna 

taarruz ettiler 
----,---

Mihver 51 tay
yare kagbetti 

Londra, 10 (A.A.) - Resmi tcb· 
lige göre: Dün gece İngiliz bom
ardıman tayyareleri Bremende bir 
tayyare fabrikasını, Lorient dt>niz 
üssünü ve Boulognc limanını bom
bardıman etmişlerdir. 

İNGİLTEREYE GÜNDÜZ YAL-
NIZ İKİ BOl'tIBA ATILDI 

Londra, lt (A.A.ı° - Resmi teb· 
lite eöre: Gündüz münferit düş
man tavyareleri Kent Kontluğ>ı 
üzerinde uçmuşlardır. Raporlar iki 
bomba atıldıbnı, az basar vu.kııa 
geldiğini ve zayiat olmadığını gös
Lrmektedir. 

BOMBARDIMANLAR .&LMA.VYADA 
HOŞNUTSUZLUK. UYANDIRMIŞ 

Londra, 10 (A.A.) cB.B.C.• -
Exclwıge Telegraph'ın haber al-

ınanınıızda, dostluklar ve_ itti!aklar 
hlnız siyasi ve askeri degıldir; .•Y-
11.İ zamanda, mali, iktısadi ve tıca: 
rid.ir, Çünkü, bir devleti°: askerı 
lıudreti de iktısadi kudretıne da
Yanır. İktısadi bakımdan zayıf Vl 

ınukavemetsiz bir memleket, ku~
\•eıti bir orduya sahip oıanı:ız; bu· 
Yük fedakarlıklarla böyle bır oııdı 
vücude getirebilse de, bu ordunu!' 
kudreti muvakkattir. Çünkü gerı
deki iktısudi cephe bozulunca 0~· 
dunun harp cephesindeki kudre~- • 
ni idame etmek kabil olmaz ve ııı
hayet bo;ukluk ve bozgunluk baş· 
&österir. Zamanımızın uzun süren 
ve ayrıca bir de ıniihinı iktısadi 
cepbeşi bulunan harplerinde, dost
luklar ve ittüaklar, asla siyaset ve 
askerlik sahasında kalamaz; mut
laka iktısadi sabada da, sıkı bir 
dostluk ve itlifak mevcut olmak 
lazını gelir. Böylece iki müttef~k, 
•ktıs.adi harp meydanında da bır
birinc omuz verir, birbirlerinin ek
•iklcrini tamamlarlar. 

İşte Tilrkiye ile İngiltere de, ara
larındaki dostluğun ve ittüakın 
icabı, iktısadi sabada birbirlerine 
Yardım ediyorlar. Tiirkiye satma· 

Ergirinin şimali D de 
ltalyanlar karışı~hk 
.. de ric'at edıyor 
ıçın 

• 

mukavemet ettiği 

mıatakad~kar yağıyor 1 

. •sadüflcrden ve ihtilatla,dan iri 
ıır hareket teşkil etmediği na.zarı 
ıtibara alınmalıdır. Bu uzun ve 
seri yaklaşmanın muvaffaki)etle 
ba"1rılm•ş olmasını İngiliz hüku
meti memnuniyetle haber almış
tır. ( AJkışı&rı. 

Dün 9 kanunuevvel sabahı, kuv
vetlerimiz, sahilde Sidi Harrani· 
den çöl dahiline kadar geniş bir 
cephe üzerinde bir çok noktada 

İıı.ciliz donıımnasımn Akdeniz· 
deki l8ffı harp &em.ileri 

dııtına Jl(ire, Alınanvanın bir çek 
mıntakalarındaki halkta, İngi!ız 
tavvarelerinin Rhin, Ruhr, Essen 
Dusseldoı:f ve Kolonva'nm sınat 
kısımlarında husule ı;ıetirdiği bü
yük hasarlardan mütevellit asikar 
bir hoşnutsuzluk mevcuttur. Hari
ciye nezareti ve ağır sanayi ile ra· 
bıtaları olan cDas Reich• mecınu-*a muhtaç olduğu zirai istihsalitı / / .. fi 

lııgilterı;.Ye veriyor. Esasen, b~- Y unan ı ar U-r 
lora muhtaç olan İngiltere de, ıh· 
taç etmek mecburiyetiude bulun· gapf ı 
dtıı";'ll ve Türkiyenin istediği sanayi taarruz 
"':~mulat.ın_ı Tilrkiye'ye 1&_tıyor~ _ cAtina ajan· 
lloylece ıki tarafın dış tıcaretı dur Atina, 10 (A.A.) t bli1'i· 

ıh · larıııı alı :l:"unan c ., .. 
ınuvor ve iki taraf, tıya~ sı• « num11.r .. d muvaffaki-
bırbirinden tedarik ederek ıktısa- Muharebe bugun. ey bı"r ıle-
d• • ti 1 ı•tır enı ı hayatlarına ve bu bayatın ın • yelle devanı e 111 

' • • t' 
Z • • • d n as· k ı· ka'•dedıJmış ır. aın ve canlılıgına ıstınat e e ri hare e ı , , İ 
~eri kudretlerine yeni bir kuvvet j iTAL YANLARIN RIC AT 
ısale ediyorlar. Dt:\· AM'. EDiYOR 

Bu miibadelede, İngiltere'nin · 8 ıo ( A.A.) - ·Reuter>: 
f d Atın ' ffakt''etinden sonra Yiiksek harp menfaatlerine ay a- E 1 muva , 

lı olan bir nokta daha vardır. Ma- rgır rdusunuu sağ cenabı ta-
lıiın olduğu üzere, İngiltere, Al- ttalyaıı 0 ·asaraııdanın ve Crgnı-

kh maınıle A), ·ıınalı garbısınr doğ-
~anyaya karşı en kuvvetli i sa- ııın şınıal 'e ~ S . 

3 
te) 

Yunan kıta/arı 
Pigera vardı 

Londra, 10 (A.A.) - Londra as· 
keri mahfilleriııu gelen h•berlere 
eöre, İtalyanların daha sı.k.ı mu
kavemet cttiklerı Arnavutluk cep
he~ının şimal kısmında Pegra~ 
mıntak.sında şiddetli kar yajnuş
hr. Maamafib Yunanlılar Skumbi 
ile Dcvoli çayları arasında barı i· 
Jer lemeler ka) detmi~Jcrılir. 

Merkez mıntakasında Kelkitin 
İtalyanlar tarafından tahliye edil
diği söylenmektedir. Bu haber 

(Arkası Sa. :ı, Stl. 2 de) dı harp silahı olarak ablukayı kul· (Devanıı Sa. 4, u. 
lanmaktadır. Coğrafi ve siyasi va- _:__ _______________________ _ 

·~ .. ~;.:::::';;!~·:-::.:~ Ürf i idare mın takası 
~:;:~vi~it'i~~;; Valileri dün toplandı 

Tertip eden: 

Mahmud Ragıb Uluğ 

19 4 1 
11 tnd yılı çıJı;tL 

2n mükemmel, en dotra tanr.. 
lllalftmalı, berk .. için lazım mille-
1ıem bllsf;Jer, muhhra vesalre
CUdll olaı alı: flall 40 Jı:urııf. 

KANAAT KiTABEVi 

Evvelki gün şehrimize eelerek 
v·ı· ette bir toplantı yaptıklarını 

1 
adyg· ·-·· örfi İdare nunlak.sına 

yazı~ , , • 
d b .1 hınit Edırne, Tekırdag ve 
;,r~lareli Valıleri dün vılilyetleri
ne dönmüşlerdir. Valiler hareket
lerinden evvel Valimiz Lutfi Kır
dar ve İdarei Örfi~·e Komutanı 
Korgeneral Ali Rıza Artunkal ile 
ııörllşmüşlerdir. 

Diğer taraftan idarei örfiye mm
takasına dahil Çanakkale Vilayeti 
Valisi Atıf Ulusoğlu da dün ıehri
mize gelını~ ve İdarei Örfiye Ko
mu tanı· Ali Rıza Art un kal ile eö
rüşmüştür. Çanakkale Valisi öğ

leden sonra Belediye~·· gelerek 
Vali ve Belediye Re1'i Lutfi Kır

darı ziyaret etmiştir. 

Almanya Diktatörü HITLER 

Berlln, 10 (AA) - BIUer t>u&-iin 
~ırp ma.JIODleııl lmil eden fabrllı:alanıı 
blrlllde bir aatuJı: ııö7Jemlşllr. Fülırer, 

HO bla Jı:Uometre murabbaı renlşllii.n. 
de bir ııaJıad.a J'•ftJ&n d5 mllJon Al· 
maııııı tahammül edilmez bir yaa17etlf> 

bulundııianu, halbul<I f6 mH7011 incı
U.tln dünya.da 40 milyon kUometre mu 
rabbamda lolr aa.Jıayı iııPI elllilnl tıa
nrlatınııııu. 

Hlıter, dtiiı7an1.D latcslnı!ınde halws
hk bulundutımo, bo mesel<'nln mant.ık. 
ta veya cebirle halli tizun reldlkinl, 
fakat oı.ıııtlk yollle halli müreccah oı ... 
dıığunu, dönyada berşeyl ola.n iııcli!z-

(Devanıı Sa. 3, Sü. 3 del 

1 
düşmanla temasa gelmişlctdir. Si
di Barraninin cenubuna doğru İtal
yan merkez bölgesinde bir mevzie 
ka:rşı hücuma kalkılmış!ıi, Hücum 
edilen ve aşılan birinci müdafaa 
mıntakasında, 500 esir ve hir mik
tar harp malzemesi elimiz., reçm.iş

(Arkası Sa. 3, Sil. 7 de) 

Kahire, 10 (A.A.) - Orta Şark ası, resmi tebliğlerin bu hasarlar 
İngiliz kuvvetleri nmum! Karar-ıhakkında halka kafi malümat ver
gibınm salı tebliğinde bildirildiği- mediıl:inden ve bu vüzden halkın 
ne göre; Garp çölündeki harekat bu hususta hayalen mübalağaya 

(Arkası Sa. 3. Sü. 6 da) (Arkası Sa. 3. Sü, 1 de) 

(oorınrı lçlrıclen) 

,.--[iuGoiLJ-" Bulgarlar için .. 
IJ..inci sayfamızda 1 Türkiye ile 

meycuı me lelerin heyeU umum.tyee!Jte 
alt bulu.nacaktır.ıı 

..B~ haberin manasını anlanlakt 
durııst kavramak hakikatcıı .. ~ 
tür N d · guç 

• e euınek istenıyor nasıl bır 

PAKT soLLucu Dostluk hem pl&n. hazırlanıyor, •ınev;ut mc!.e
lelerın hey'eti unıumi,·C!·intlc.:n, 
ibaresi ile ne kasdcdili,·~r?. Yazan: B. Şükrü BABAN 

DiNiMiZ 
Yazan: Kadri Kemal KOP 

• Üçüncü sayfamızda 

ARKADA Ş 
Ya2an: Niz~ettin Nazif 

N E Z I R 
Yazan: Mahmut Yesari 

Niçin Kahve içiyoruz? 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

> - --·- -1 

Kolay, hem de 
Badihavadır 

Bulgarlarla aramızda. zaman La
man Bulgarların •milli talep• di
ye -Ortaya bazı lakırdılar çıkarıııa
larmdan, sağa ve wla kıpırdauına
lar yapmalarından ve bu çeşit ha-

y azan: A. ŞEK/B reketlere karşı miiteyakkız bulun-

Sofyadan Times muhabiri bir mamızdan gayri bir mesele çıkmış 
haber veriyor: ' j o!du~?~ ,·eya . mescl~lcr buluna-

- Bu batta lleb&pa 4öııen Balca· btlecegını tabının etmı)·oruz. 
rlstıuını Türkl:re eltılli B. PoDOl!a mll- TürkiJ·enin, Bulgaristan bakkın-
4a+ıreıerUıe devam elıııııektfflr. Bal· da dostluk ve iJi kom~uluk hi"i 

ı r•r hiilt11metlnln Türkiye Ue yalı:l- mul-afazas~ndan ba"1ca hiçbir hu
Plinı baııırla.makta oldııiu 8 Klrolu &usl noktaınazarı y·oktıır. Kom ıı-

1 ini ıol1lll releedı: hafta ~~,...;...,. ..,.._ !anınızı bitaraflığa, sulhe, statü
dl oılecett a.ımeclllmelıtedir. k~yu denm ettirmiye bağlı gor· 

Plia hudutta 1op1anaıı Turk n Bal- d~kç~ meı:nnun oluruz B~nun irııı. 
rar Jı:ıtaa.h me..eı...ı ek d•hll olmü ıı. dir ki, bılhassa Bulgarıstan i~iu 
- Tiirl<lyo ile Bnl&'arlııl&D arasında (Arkası Sa. 3, Sll. 1 de) 



SAVFA - ! 

Büyük Tarihi Tefrika :103 

l ESOL 
Yazan: 

• • 
vezırı 

ZİYA ŞAKIR 

Vahya'yo, Samra'da 
tertip ettirmişti. .. 

Halife, 
bir av eğlencesi 
imamı Takı e en cok saınirni;et - Muhterem amcazadem! .. Bu-

GONON.~~ 
TENKiTLERi 

Bulunmaz Uşak 
hakkında 

l!O>tl'ı en. zc\ sı Ummtilfadl ıdi. rada. her ııün avru ha vat ıcınde 
Halıfcnın sara\-:nda hazırlanan bıi- yasamak, hıc süphesız ki sızin ca- yor. 
yuk o<r cinaycıe reııı:ıer olan bu nınızı sıkmaktadır. Yahva. sizi ve •llulıuımaz U~ak• uı görmekte 
rnuıııekım Al>lıa:;i prensesi, zevc1- bizi cğlendırmek icın Samrada bır olduğu bu rağbet en salim görüş
e<.> kurs: son derc-cede sen ve neş'elı av eıl:lenoesı tertip etmı,,;... Hazır lü ınüneı.ı.idiu •halk• oldııi,'UJlu 

Bayan l\fcrharet Er~in·in İngiliz
ceden terctlntt! ettiği .. ısulunınaz 
U~ak. sokakhtrımızın kaTanlık, na
kil vas1talarınu.zın azlığına rağmen, 
gece ve guodüz. tiyatro salonunu 
bın.-ahmç doldurmakta devam edi-

b-.r ,·u.ivet ıktisap etmısti. olunuz. Yann. oraya ~decei!:iz. bir ure daha ispat etti. 
,fodınc'<ielu hırçınlıklarını, ta- DediL Halkımız, li)"lromuzda gördüğü 

maruıle bll':ıkmıs ıtiJ>ı ı?Örünüyor- (_4.rkuı var) bir eseri, uzuo uzun izah etmek 
du· Saravın harem daı.resini doldu· ulımeliııe katlanmadan, telr. keli-
raıı yiiı.!eıı."e dilber carıyeden, zev-~ 

1 
me ile tenk.id edip eıı doğru bük-

cını :k.at'ıyen kıskanmıyordu .•. Hat- ADLiYE Ye POLiS mii Yeren münekluddir. •iyi. veya 
ı.a vakıt ,·akıt ona renı?ilrenk kız- ı •[ena• der .. Neden iyi veya neden 
!arı 11<>.ıeı"ıiı; , fena olduğunu siıyleınez, fakat mu-

1 KD A M 

Başvekil yarın tasar
ruf haf tasını açacak 

Memleketio htr 
büyük ruerasim 

tarafında hafta için 
hazırlıkları yapıldı 

Milli tasarruf haftası yarın Bas
vekilm radyoda sövliyeceih mü
him bır nutukla ac1lacaktır. Yur
dun her tarafında hafta için ha-
zırl·~lar vapılmıstı.r. 

tile af~er asmakta ve vahndaş
ları tasa<rufa davet etmektedir. 

Vali Ankara'ya gitti 
!şıkların karartılması ve maske

lenmesinin sehrimizdekı tatbikatı 
Şchrımızdc-kı büturı lise ve orta hakkında Ankarava bır rapor l!Ön-

mekleplerde yazt müsabakaları p.c.-iJd,ğını yaz., ıstık. Tatbikatın 
yapılacak. İktısat FJ!<l:ltesı hafta muvaffakiveılc wrüdüfrü raporda 
icınde bır ııüııumi bu ıse hasrcde- tcbarıız ettırilmistır. 

( 

Ucuz ekmek 
Belediye 3 kuruş 
daha ucuza satı
lacak bir ekmek 
tipi telibit ediyor 
Belediye iktuat mü

dürlüğü yeni ve ucuz; bir 
ekmek tipi için tetkilıle

I re bQflaml§tır. Bu ek· 
mek; ıiındiki ekmekten 

.
1 
ayrı olacak ve ondan, 
tahminlere gore 3 kuruf 

' 

ucuza satılacaktır. : 

BELEDiYE 

11 - İKİNCİKA..'llU'l ıs~P 

f DIŞ~~-~ 
POLİTİK/\ 

Pakt bolluğu 
Yazan: 

Prol. Hüseyin Şü/rrö Bcbcf1 

S 
on haftalarda, askerı Ja· 
ruın, harikulidc t:.ı:lu1~" 

vüller arzetıne,}·iıH.'c - 1· 
talya-Yunan harbi mü.ste~ı,a - ~i~ 
Jasi faali ,yet fazla bi,. hız ald1. Hct' 
linde, Ram.ada, Viy•nada >ık ,ık 
bazan lreude, hazan otelde, bazaO 
hariciye binalarında top!anılarn~ 
paktlar, ahitnameler, ıulaşıu~l•I 
imza edildi, Bu faaliyeti tarıh h•'. 
kımındnıı Napol~ onuu karadaki 
hakimiyeti zamanına benzetnıİŞ .. 
tim. Fakat bu kadar uzağa gitıneı· 
sek daha yakın biıdi,elere de b•'i' 
ka bakımlardan, benzemekten h:il' 
değildir. - Sevıı.ılım!.. Medinede iken da-, s ey f u" Seferde hakkak ki, •iyi . dediği iyı, •fena• 

ima e:;.mer ve kabasaba carıyelere daiiği de fenadır. 
ıltıfaı cderduı. Halbukı ~u.rada h 1 llal.k daha ilk temsilde lıükmiinü 
,f!"ordüifün ŞU eariyelerın hepsı, 3- bir sa tekar ık verir Ve bu hu' iim esrarengiz, iLa-
j!ırhl:Jarınca altın verılerek. dıin- hı mü~kul bir \'<CJaoa kapılıp, 
yanın dort l<Q,esınden celbedı.lmıs ağızdan ağıuı, lı.ulakt;m kulağa 
enısalsız esirelcrd.ır. Nu;!A bunlara Mühend İsin mühürlü ~·ayı.lu ve ikinci temsilde ti}atro 

, d ı \'alı \'e obeledrve reisi Lütfi Kır-
ccktır. O ı:ıun .asarruf hakkın a d d.. k Ank ·t · . ar un a sam arava .J:?ı mı.ş~ 

Korftranslar verılecektır. tir. Murv-aılC'Vh bu husu.ta da ala-
Mılli Taı.arruf Cemıyetı yur-ı kadarlara icap eden ızah3tı verl!

dun her tarafına haft.ı. münasebe- cektır. 

Versay sulbü b'r de l\.Jilletlcr Ce· 
, mi yeti diye bir lc!jekkül orta~ a at· 
mıştı. l\füleller arasındaki ihliliıf· 
!arı halledecek bir tcazzi olarn~ 

BirinC'l sınıf tramY3y oaddderinde ileri ~ürülÜ.) ordu. İçınde İngiltere, 
Fransa, İtalya gibi büyük devlet· 

Tramvay caddelerinde 

bulunabilecek dükkanlar 

ra.2lıet et:mıyoaun?.. illonu yarı yarıya boşalır, uçuucıi, 
Dıyordu. ve imzalı ruhsat VC- temsilde, eUi altmış .li~i 3·a g<ıiı, Oton1obil las. Asker aı•Jclcrı• ,, hooıı nevi licareııe müş!ağil düklı:i.n- A Jer, sonra irili ufaklı Avrupal1, · 

1 
arın bulı.: abilecei'i b~.ledl~ece tcsblt o- ıncrikalı, As:yalı, Afrikalı hir~.ok 

Fakat İmamı Taki, ııenclı~e ve "Jı.al ld ya gelmez. 
i.teşıu bır ruha malikıvetme ra2- Si an aşın I Siz istediğiniz kadar gazete sü-
men, ahlakının sala.bet Ye mekıine- Dıia Sulluallmet blrmd nllı eesa tunlarında, duvu af~lerınde re-
tını siddetle mı>hafaza edıvo.r; m>.bkemcıılDde, resmi malıiJ'etıe saale sunlcrle, şatafatlı cümlelerle hal-

- Kendı malım ve ser'an heli- evrK tauim edea bir tofôr •l"P7• P..) kın ;fena• hü~ntü~ü \.'erd~gi b~r 
lim olın:yan sevlere el uzatmıya kile~k te•ldf echlmiıfUr. IUd- ...ıur: • ~n şah-rdır dıye reklam cdıp 

tiği geliyor 

Dün de Otomobil le-
l 
lunmaktadır. Eskici, l<oflecı, ıın1:ucı, •e memleketler \'ardı. Fakat asıl boy· 
em.'-11 düklti.nlat', bü7ü.k ve iflek Cram- le birlil.. fikrinin en hararetli ırıii .. 
va7 caddt"lerinden başl&nan.k z inci sı- dafii \·c taraftarı Vil~on. Birleşilı 

"" h "f J d . ~<adde Ye solı:akta.ra alı!ıacaklardır. . Amerika Devletlerini hurayn sok· 
ınU teJı kaz sr a ya-' _ mağa nıurnffak olaınarru~tı. Sov· 

Jel Rınya hariçte idi; Alınan)& d' 

ne • • • 
tevzıat ışı 

vicdaııım manidır. SüleJlU.11 admda bir otomobil kom.is durunu:t, halkt kandıramaz, eseri 
Dive. cevap veriyordu. J'oncma.aa ak lk.J ka.aıyouet m:aayen.e tuhuramaz.s.ınız;: halkın •İy.İıo de-

pılan tevzi t miktarları p I YASA ıslahı hal etmesine tiılikan dı~arıd• 

1 

bırakılmıştı. Bizatihi )'alruz Aın". 
va.zımı ve lastik geldi 

Ümmilliadlın maksadı. :revei İ- etlh11e<el< sefer mt"aadesl almmal< ıı- diğı eseri de hatırmağa imkıin yok
manıı Takıyı zorla hır ırünaha SÜ- zere ı•.mnbet !fU.durliıtu seyrüsefer,._ tur. 

DIU\ hariçle• mühim miktarda o!o- YlııJıt>c &.>ker ailelerine yardJm lçlu Dünkü ihracatımız •ikanın noksanı büyük bir zaf id• 
mobil aluanu ve lisUii ııılmlştir. Bu tMı!ledlyece bbsb oıun&n 15 bin Jiraru.n Maamafih bilahare Sovyet Rusyı 

rııkte:rnek .. onu curtim halınde ba9- tıeoıM P<unilmiiş, faka! b<lediye mıi- * 
kularına _yakalatarakı hazırlanan bend~inw mua;re.IM*ııi ne&.icesi.uck kam.- Tiyatro edebiyatında yer etmiş 
cinayetın ıcrası_na maz~r göster-• ,.-McUr"rde bazı a Hanlar ıeruıerek olan tiyatro eserieril!.in Wtsiyetle 
mekU •. Fakat, bütnn mu.samaha ve. ı..aai:ıttınlm:&aı ~tıt mU&a•e ve- ri, insan dinıa!!'ınuı !"arattığı ınev
ha.tt~ l~~klerıoe rai?'n1en, ~evcını J rllme.m~ur. Ba nok~anlar 7a.pı.larak hum insan!ar dl'ğildir. Maklıet 
o , !!Un.ah ucurumuna suruklıye-, tarar rettin.ile• tu.aı:renetlerd_e bu Ş~~pir~ m°:bayyilcsind~n, . Per 
ınt.:dı. 4r.!a. Eier bazı kuurla.r buJaa mühen- ı Gunt, lbscııın muhayyıl~ınden 

ı-ünlt>rde İıl&'lltrrrden 3000 kadar oto-
1 
!w.zJlara taksim edilip ~vıJaLı batla- J Dün şehr~m-zidf'n 460 bin liralık Ih...._ ve Almanya da iltihak ettiler. Fa .. 

mobit Ia.stiği daha gelecekt:t'". ıııldıtını yazmı,tık. • t"at o1m.ı.ş, fraka kf'stane. 1'-Iacarisla.na kat sonra tekLar çekildiler. İtaI~·a 
Buıiıu mınlakJ. Ucarc' miıdürlüiün-! Bu para.dan dti:n a..\~ama kadar asket pl.mnk, İngilter,yf" kttf'n, AmerJU.ta da ilahe~ seferi dolayısiJe aya~ı" / 

de otomobil aceoteler!nin. ijtirak.Ile bir ailel"r. jn.r Ec:~Lunü k.:ı7.a.snda 150D lira, 
1 1 

, .. d ·ım••tir ıs· • Cenc\.·reden rekti. 
ı . nı:ıv ı.a•.i:.Ş pıt t'rı ..,. , vıçreye s 

tup!;uıtı )·:ıpı!uak, son ıiınlerde ı-cIDl, Kadkuvu.•,de l:!JO. Adalarda 1081 Ur3, .. . İngiltere ve Fransa bu tcşckkü-
obu lıl-11ı.lAderin tevıii hak.kında cörö ti- 1 Beyazıtta 911 lir;ı, Sarıycrde 250 lira.,/ hirlü m:ıdcif'lcr üzerinde ıniilnm lhn- le çok hararetle bağlandılar, Bil .. 
ı~cel..tlr. Bundan sonra aı.omobH li.stik~ l!C"Şikb~t:ı ~311t lir.ı, Eyiipte 2100 lira, nt yapı~rrtL(Clar. has:;a müteveffa Bri)·an buradan 

Gu, t!r ,geçıvo~ .. yızJıden gizliy~ 1 db_ bunların tamamıanma.sı içi.o rııJıui doğmadı~ı ~ibi. Kriç~iıı de, C.~in!n 
hazırlanan cına~etın tatbıkme ba kitıdı vv.aemışıtr. mı.;hayyıl<"'itn~en doı:ıııuş d•gıldır. 
hane olaca~ bır fırsat du~urulcmı-ı S~tt4e <:&hP.• Jllfıitr Raslm,j I(; ncı asırrl:ı Lhofyada ~·ol·ıık;ietı 
yordu. BıJakıs, Halıfe saravaırun kamyont'tlerın sahibi Süleynu.na bu '-' zekiısile bü:viidiiktcu sonra aklı ve 
ınıı.afirine karsı halkın al~ art- ııaııeımeti teklif et.mlş, elinden evrı.- fikrı ilc

1

herke;i k•nt:: ·hayran et
tı.kra ~rtıyor .. lmamı !aki, h~r ca- lmn Mara.k e~i cı;uıi "elıoesini sOy- nıiş biri vardır: Ccynu~ ~'r~rtin. 
m: ~ ı!•dısınde ahali laraf_ın_dan ıemqtır. Rasbıı, nıuhend.i.in mühürle- •Bulunmaz U~ak• ı çok selis bir 
hararet.le. al!.<ışlanıyo.r.. ellerını V~ yip im:ı:alıyarak ""'asuıdı. hazır b•- ifade ile Türkçele~tirnıi.ş ulau ba

ıeriw.u yıu.de yetmiş beşi ht:rııbuld~ ka- Be•oilunda ~iMi lira, •~ıibte 58" lira ı Macaristana bir heyet çok şeyle• bekliyordu. Yalnız Ce-
lacak .tı.i.zdc >irmi bql An~d.oluya cön- tev"L• oluunıu-tur. miyetin bünyesinde bazı garabet .. 
derilec hlir. --o--- gidecek lcr göze çarpmıyor değildi. Faraza 

llılll>"•'" JJ.sUklerinin ise yWGe yirmi Şirketi Hayriye kıJ tarifesi ~l.ıcari tanla daha g-~n~ tir.art teuıu- de\ Jetler orada iki ne\'i ve züın .. 
"'""'-i bta.ubuida ka.la.rak J'ÜZde J'etm.:f Şl k •· H ri in k ı 1f ı 1 d ~ r ~~• ay yen ıs vapur ar MI lır :rapılnı1'.Sı h.ık.kı ula yakmda Buda-. reye a .. ·r1 n11şt1.: Biri büyük c~· 

bu sabahtan :ttb:1rrn U!bika b;ışlaııa<'ak ptftede mü.ı:~ktreltr yapıla.cakt.ır. Bir l 1ct?er; f ~a1a In~;Jt?rc, Fransa, I· 
bqJ .:\.nadoJuya scv.kolun:ıcaktır. 

MÜTEFERRiK 
br. Yeni tril"de blUıassa. mtklt>plerin ve . talya, gelırse Amcrıka, Almanya 
dalrelcrın· •eni s••tleıi ro··. ouunde t·•- ürarrt hıe:y~timi"Z btl.&iinlrrde l'tfac:a.rl8- ... • h" d 'k" . . d 

et.eklennı opmck ıcın bırıbmnı 11111dın.,.ııtu oefer nohs;ıtıyelerinden iki nn JUelharet Ersin: 
o1 - • ... .. ve snıre. ır e 1 ınct ne\-'ı ev· 

ciğneyenlerin adetleri arttıkça ar- .-1nı ı:idloe """"" •e ~u ves!!<al:.- • c . Kr t r ff 
tıyordu· rın bot hıuıelerlae iki Juun.vondlıı nn- - cymıs ay ın te a uz et Namık Kemale dair eser 

ve vesikaları bulunanlar 

/ 
tulmllf{ur. lan~ l'ideorlı:tir. Jetler ,·ardL Diplomatik agızd• 
====~--....,==-------=-..,--=-=,_..--..,.=-----="'""---:--· I •nıahd ut menfaatli. dev !etler. Hun 

1 lar aucak aralarında birleşerek MSaray er.kiru, Halıfeye müracaat me~ dnha doğr~dur za.u_nediy_or~nı 
ed 

ı... • mara. ve rvsafını y.azıp doldurarak er- dedJ, fakat J!'tDUn lagıhzee ıntlası 
ı vor..,r. lesi riai Sille,,.aaa v..,,.q ve kam. C · ı t ld • • · Kr" · · 

Y E · ··lm · · · ı B h 1 ne• on o ııgu ıçın ıçtin dıye 
- a mı.ru umının... u a .roneUer böylece 5eJni~tere bqlamıt- d.ı ·· .• ı. ·· K t c · h b' ~-•- d ed _,_,_z. · yaz m; ÇUJD\U rayın• rcıg ton de.açılııcak olan Namık Kemal serılsln-
ıraz U4Wll evam erse, u.u.>.UlCl- ianlır. zıı H lbuk. B · · b · 

Şt-hir ve İıı.kıl;.ı.p veiiik;J.arı Müze TD 

k.i.i.t\aphu.a'r:de tertip edilip ayıa 21 la- SERBEST FİKİRLER 
niz burada ev sahıbı hükmüne J:?i- Dtın eeyrılisefer m.ti.laendisJ. te..udüfea ya ır. a ·ı. ~r1~1? " .. esen~- de tcşh;r ve biJihare iade edilmek üze-
recek.tir. Ve sizin icın. hakıki blr bu kam:rnet.leNeı btrln1 ttokalr.t.an ıe- d~n hah~den lur Ingılız munekkı· "" 1'a.llnmrKul cllttinde bulunan eser .. e!-~-----
tehlike teşkil edecekLır ... Beyhude ~trken l'örnıı" ve bunlara müsaade eı- dı, dese{'u kahraınanwn li ncı ves•kaları Mün müdürlüğüne iade eı

Bir lıitabı olıııdrılıt•n 

yere Vakit j!eçırmckte ne mana medlftnı hahrJırarsk nasıl işli,-eblld.ilt- asır a sk~}'ad.a tPı:ıayiiz ct,miş meleri ıste ..... d:l<d.ir. 
var?. Abbasi tahtını tehdit eden lrrinc hayret elmil!ti•. T•1ıklb! netice- o_lan Ce;ıııııs Crıchton un .şahsiye-ı Y cn.i Gürgen fiatlart 
bu tehlikenin hır an evvel önü.ne a!ndc l, anla1t11muJ, kamyonetler 7ab.. t:.nden ilhanı alınarak doğduğunu 
-çı·n·ız. ' ve adı Kra,ytın tel8ffu2 etmek li-. Fi,.ıt .. murak41be komi!:,.onu ya.ş ve 
~- lılnluMt pWralan BÖkiilmiııo. ti&blbl Sü- k rı tlan arUı ın-
Divorlardı. zım geldigini söylüyor. Ceymis 1 a.no au...-"." ~a. nı """ · 

1e-Tman1a serritstfer tolöru Ras.iın Mili- Kra t u·· t d .. . . 1 Yaş cı.ı.r,:rıuo yenı fıyatı toptan ?80, pe
l'akat Haliie, halktan korkuyor- 1eye v<rUerelı birincl ulb cttada ıı,._ Y ın on or y:ışın a unıversı- r:ıkcncle ltMI ve kuru l'ün:en!n ıo lan 

du. Birlbirini miıtealup zehirlenen sim ı.:rtif ..,ııım.....-. So..leyı:ua P:rrl tPyi bitirmiş, ondan sonra cb ze- flralı 31.S ve perokende 415 tir. P 

• • • 
1 1 1 

Eııeriu lfuharrlri: Dr. VEDAT VEDİM TÖK ,;-na: KADllİ IRMAL ltOP 
üç (lmamJ •dan sonra. simdi hu- ınevb! ıHha!ı•mo edilecdr.tlr. kisı, aklı, fikri, i~,bilenliği, \•nzife-
vük debdebe ve hasınetle Baı?<iada severliği ile l•koçy~da temayüz et- v.-...,..rv.r Tiirk ••iri (Nam.ık l[e- t ,,,...,.;yeUerie :J"iendınmı üstün insan 
eetirilen 1mamı Takinin de aynı Bir çoc:uk kamyon ıniı;lir. •Balurunaz Uşak» Bil Kriç- Küçük Hcberler mal) ~ır Y••,.ında diyor ki: hüviveıi ~'••· yuuıın Türklyeslne o!:ın 
iıhi.mle öklüıii.lınesinin, ahaliyi a- albnda kaldı tin lli ncı asm;!a İskoçyada yaşa- ainı.ıın her ııöyledltıru bilmelidir.• ima.nmını için mlllıaklı:ak, ki es ciıve-
yaklandıraca.i?ın<lan endise ediyor- lll.anP.mıiikle ILv.-. mablllleol • ınış olan Ceym' Kriçtin'dir. I ~===~~-===-'"===--~-! Kmr.o!ll uıuharrir ve iktl<ıadiya.!çı- nil"r l<:mol ,-e kaynaklan le lı:U eder. 
d A rnand İ · T·'-' d * Mmta,Jı.:a iicaret müdörltiiü elJerln- . ,_ -. V . u... ynı za a mamı ..... .ı e • ....u.ralı e.-de eturuı All Jln.a anaU * mız Dr. Vedat Nedim Tör an .son çı-.n e şuph~ıı:. yarının cttıınet Turki7esb 

d emkinli üe b•fday Tc eavdar ıt.okhı.rı b-.lwuın-o crece t · davranıyordu .,....rl<ea -'ör Ahm...ılıı •A·-~delı:l (Dinimiz) adındakt veciz eseri, bana I nı işi<: bu iman dopnıp bc>llyecel<!ir. 
......... .......,~ Bir salıne eserine lıalkı!l alitka- tarı:ı ''~rdJkterl bcyannamt"l""' To:>rak ki ,yapılacak cinayeti mazur $'.!ÖSte- 1593 n-..aralı kam.yona.a altuıd.a kala- ı,a'rin Yl'k3.l"ıya. naklettiğim şu -zarif v~ Fakat bununla beraber herşcydcıı eY-

k kü b. h sını çekmek i(n1 bir iki fevkalade lort ·ne coııdcrmtştir. Ofis be:rannam"-n.ce en · çü.lc ır are.kette bu- ra.1ı; alır suntıe Tar&I....,,... ..., ı.a..ıa- ma.jdıir d.ıı.rbı m....ıını JıMırta.t!ı. 63 ve! ı:inlttinı!zl ve d:klı:allerimiıri - lı:l-
lunmuvordu. neye k.aJ4ınlın.lftı. şahsiyet yaraıınak ~arttır. İnsan ferdeki mikıarl.ırı kontt'ol f'decek ve !O 

.Mesele. uz:uıı uzadıya tekrar mü· ıf. . muhayyilr" ise, ktillenin alakası- C'llll sonra bu mallaruı miib.ay..,"1na 
nı uyandıra<'ak ~ahsi,yet ynratma- b~lua.calr.ttr. 

zakere edıldı. Nihavet, yapıl.acaJc * Enmı,-eı aıtuıcı -ı..- mem-~--- • d · "b:ı i-ı bal ·- ~~, ğa kafi eğildir. Ti) atro •dımmın * Yann sabahlan m ren ~ aıı 
CJ.llavetin, {Samra) kasabasırula ic- nın diuıkO 1ı: .. w-oııer1 neticeWade Be- 1 - ı d · b" 

rasına karar verildi. ledlTe la!Daınamesine a:rkın llattket 
tnri ı bilınesi, fariJıi şahsiyetleri Te Rr)'l)arlu tramvay arın a Ytnt ır ha-
inc-e]emesi, tarihi devirlerdenberi rek.el tarifC!Si tat.b~ oıunmast kan.rla.t-

0 ıa r!.1te (Samrıi) kasabası. he- - ı m.u.Jıletlf -..na ıı fO(ör lı•k· 
nüz sere! ve ümran kesbet.meınıs- kmda ceza aph 11ıı.ıauıihtr. yeryüziinde kendini göstermiş brılm.ışlır. 

olan in."1nları tanOnası Wuı:ı ge- * Türlı: - Rumen ticaret anlapıusı 
ti- Kayalıklar ve Ml.W(avlan orman- * Sirl<edde nhıı. ksarınılal<i ı..ıı- liyor. D.Ut w.w. edı.ldıil dwı A.ııkaradaR tıca-
larının kenarında, kucuk bır kasa- lia •• y•f blclenlarınııı bJ>;ıklannı çat. T" tr .. llT I ak ,.,, k ret mııdurtaiiine blldirilm!•t· ... 
badan ibaretu. O civardaki orman- mak su(ıle yakalanan haınaı Galip ile .. ?n ° mue 1 1 0 m •uç, ço * Ka Muallim ..., Seleulı: Kı:z Sao'al 
!arda. pek mebzul bir surette muh- be.nlan kendilılnd.. sakn almaktan guç. mckleplcri taıeocleri kendi :ıralarmda 
telif av k~lan ve ceylıinJar bulu- maza- f•çK'JI llldno<ı ... Rem.ı dordıi.o- Seltinıi Jzuı SEDES topladıl<ları paralarb lı:&ilraDWı aal<er-

nu -..-ordu. Hu.kümet erkanından cti asüre ceza DUhk~meslnde m.Uake- terim!& için 7iia. klllll&f ahnqlır Ye 
bazıları araya ıııderek giınlerce me edlim.lflerdlr. NOUCtde Gall11 bir .,. B L • - - • ! yiulettc parca ydek, fanila, porap, et-
avJanı;-orlardı. ha- malılıılm e.ıiba.lf, ~terleri beraet eaÇI SUSU VermlŞ dlvu dikip örmeie ı..tlallllflar4ır. 

Halife, vezın (Yalıva bin Hersu· dmltlerdlr • .'lltbmkla NıuiTe Güa,..., OTlAi * T...ı San.fer orta -bin.lıı 11 
mel l"e. orada bır av eıtlencesi etr- * Balatlı. ohın.ıı Nhlm, arlı:adqı bek~ sıiU vererek ao1malı: lstU-ea iki lı:inıuwevvel pa...rtesl cün.ü ve KandU
tio cttırdi. Sonra, İmamı Takinın Keman on lıu"" alacak yBrinden ça- juma ya.hJuı•ralı: lalılı:il<ala i>af!ıuı... u kız lisesine bailı olarak a'11ınw ıı:a-
daıresine ı.ıiderelt: lıı ile eol kllleasıııdan yara~. n.rl~tınım.ta:r. 

kHçUk sayfa. içinde çok g'enl~ mevzular u. bir .ıaman için - maziy" oevlrerelt, 
htil~a edilerek eliınize sunulan bu e- bu. geçmiş devirler i(lerls:1ıd ebbd.eıı 

seri okurken eserin her satın batta her rvvelkl nesillerin buusfJ'e.Uttf:nl biraz 
cümlesi üzt-rhıde itina ile dttrar:ık, de- 1 t"ıkik t1m.ek 13.nndır. Bu tetkik nctt
rln diişiınmek ihtiyacı hlssed'.·ayor. Ve- eesi tarihe ve devirlere. asırlarca a
h& Ntdim.; söylediğini bile.o b~ fiklr man bülı:üınlerinl yürüttük.ten sonr.ı e

adamı old'1tunu bize. bir kere daha ifa- Um bir lnhin3 ve inhitat. môte&k~ 9i-
de ebn't oluyor. Haha.erir wDintm.!ı• küp elden OSmanlıbrın. maJil belua
adını verdiği klt.abırun baş tarafında: dok.lan ba.z1 manevi ve hastabk ve aiaf. 

cYa.mua Türklyml yeryüxünıin. eeıa· lanru ı-örmüş Dlacaiıs. Dillim.h Httİll
neU olaca.k.• ' I de kıymeUI Dr. Vedat Ned!ııı'. bu Os
diyot. Keatist Vedat Nedlm'tn bu. ide-. ma.nh bastal.ıklamun her .blruıe btre.r 

nnmara vermiş Ye on ~ lautalıiı 

fiylece llıii.IW eWnitUr: 
a1i. fiipbe ,.ot, Jd onun mensup olduğu 
Türll: mOle:tiııln minevi. vartıimda mef'· 
eul bulunan yilksek kabiliJ'ete kartı 

.ıııy.ıuiw imandaa ııuı ıeJmlı!Ur. 
cD!nlmln tezli bir eoerdl.r. Dr. Ve-

d&I Nedim, e5ttinin bülün !llıaınlannı 

Türk vatanının müstesna v:ırhld~ 

dan, muhteşem ve ze:n:-in tarihinde~ 

Aşaplılı: duyırusu, 

~tı...al ahlilısulU:, 
Muull7eı ıı:on...ı, 

Dedlkodu, fçlı!, k!llllM", 
AJıre!ç!Uk, 

G11Ze! diipna.nlıiı. 

1 üst.ün bir btivtye-l taşmı<ıkta. bu.lunan İt ve cöoül ka7n'1Mazhb, 
'Jıdamm Eıtl.61 Jtonuuu: 32 ' <lığı tuzağa, hiç muknvenıct etme· hisli, zayıf kalpli kızcağız kana ka- cMchmet<ib in insani mezlyetlerhıden Maymun it!alıWılı:, 

Ç V 
den kolayca düşüverecekti! •Za- na anne muhabbeti ı:örmedikten ;ı.1m:.ı.ıa ve cen.14 bir şeıı.iye!e dayana- l\led.homaııf, ô [b) S\ c==\\ on ~ o c;i? o vatlı Nedim hey'.. O dakikaya ka- ba~k.a bir de baba hasreti mi çe- rak Turkiyenlıı labat ve co&-r.ıfya ba· C'in&i müvazeııeswll< ... 

~ ~ Q U ı!5::1 da.ı. 5e\:mediği, hattll içuı IÇlll bir kecektı:' •Sen ıstesen kurtarırdın knmnd:.ın Avnıpanın bir ıdmtiyazh ül- l\luharrir eserlnde, Ti.irk kü,ıüsil•-
. ktu, netrct duyduğu bu adama kar- doklorl·uğum! .. ~ Nig3ra \'Crdiği ce- kesi• 'bulunduiuntı izah etmektedir. d"n, mlllet!.n Pkserlyetinl .t.rnkU eden 

Yazan: r,IAHMUT YESARi _, ~I Cemıl Kiızııııın kalbın•k aui bır vahı hatırladı: •Vaktındr yel!'!"- Faka! işjn acı bir tarafı var; bunu Ve- bu büyük kudre!!en ,,., .. çok teYl<r bek 

k 
,_ ..1 ınerhamcl ıı)anmıs.lı. lJıt \ ... i.ın ge- mtdik ı "ıgar abla:- Sıcak bir zehir d.at 'Sedlmle bir rüya. sohbeti :raı>an A- ledl•inl vr bu beklf'Ji~in ,.~k bJr 

Sadı.\·r uin Burhan Şevketi sev- j ·Ah, bu gece auayuınız, ne o- • ı k !~ • 
ltl

-· .. 
1 

. I , 1 " b lip ~c ona acı'"acn""ı onu kaı;. 1• •ız- akıh!\'Otlarmtş gibi a ı yandı: mt"rikah m!olya.rder l\list.er Morcan'ın (iman) dan müt"vell:t bulu.nduiuna ita-
.-,., d ğ"ı J ena.an lı~ anması luruu 1\a.ı.ını b~ e •• ılSdul\~ unu " ·' .. , • ... .. \ k d . k' r ' ıl? dilinden 1-şit!yoru'&: 

bılc, Ccnüi J\.a.ı.tnta~ ha) alının :,ormakla oe;rı an•atnıak istemısh! h~ &.1 ak du~tinece;::ı bu- kere bile • a tın e_ J- etı.ş~ııe . .. ... il na. • • ret ettikten sonra: 
'ıh.:lnıa.."ıoır.Cfau 11_,adc, ın"'nJ•r- Nıı·ıo cant sıkıla.\ ordu! Ondakı ar- akhud~ıı geçrucrui~ti. Buna hır şekil vereb_ılseydi, sc- - Mtınle!ıeti.ıı\zi baştan başa dolaştım - Kalkınma davasında kullanabUe-
,, ıı . _ "t h . . nelcrdenberı nltizmin bıl" bunıma Turkiye tabiat bakımuıdan :ı.nminyatıit L. d tll sil·h 
da, bilba~ k.aduıtarda. ı.Uzcl- tık ''ILdeınctte liııunı .,aOrıuedıgı bu en er ametıade bıraz d.ı '\CVinc 

1 
b . k 

1
. t d ceiimlz e:n .. u re 3 ve e:n Kihırlf . "" " " . • K . . .. gı Jı evnınt ya ~au gız t sı n1n an b~ .·\merika. fakat neden bu kadar ce- . 1 1 lik, sanı1uııJet gıbı \·uksek. \'e taotkın c;.ıki)·eıe sebep ne' dıt Sa-, var, azını! Evet, se\-"lıttyor~un: k t 

1 
· 

1 
d maniv"Janın .namus mese ~ • oldu~-

. 1 • d ·' , N . d. .. Fakat nb - ·ı 1· . d 'k 1 uru ıııuş o ur u. ri? .. Vr yolla. nnı_z berbat, limanla.nnıs,ou ve cnamus meseJesi• llalht.e kovac•-
lJi tanıntnll ~c.v crın 1fla:.ı bu.· kıuu- ıycnıu, edııu bc.'ı-ı ~c\nıc Jgını . ....)-c. çıu l' ıntı aıııJııt a _ 4 _ jı t~ h ı ız bo -•· ---•- ' 

. fi ıu~ı. Uf' ır t"rtn . z~, Ornı.&ll'-Airlrı- :..m.1z herhangi bir dava ... ı lı:ökuuden 
n~l vt•rd:ı-İyorc;u. Uu ~iılblevak.ır, bıli)·ordu. E'•kat kocasından J..>u nıı~ ın~anbtr111 lıtt ıhıla gururu da b •. 1 iz h h e A• o1 

_ n.ı:ı. a11.lltt4;\:ız, koy enn a.ra:p, ~e - ballrdeb~leceiimlzi kuvvetle Urri sür-
,jJ;k -.;nı:ı:k ad.uu ua,ıl 'l'\ ılırdi',' kadar nefret ettj;;:inl:' h;ı.; ihtiJual var. Hodgitnt olıııak, l)'ı!.. L3kin Nedinı Lry, ~Iideki çorba ka~ığı- rlni 7 pıo; ve cao,.n:. tusanıarını.z durC'wt, mektedlı'. 

ra ile içlerinden birini Meclıse iza 
"<-'çebilirlerdi. Asıl erkin ise, on
lar daimı ve müstekar i<lilrr. Fakat 
icabında o Meclisin kararile belki 
bir memleket, devlet aleyhine ha
rekete geçileceği vakit direktifi~ 
re itaat mecburiyeti vardı. 
Amerikanın yoksuzluiru o kad3r 

~cı gelmişti ki Briyan - Kellog mi
sakı ile bu bo3luğ:u doldlumağa 

çalışmJltı. 

Bütün bu neticeler uzun mükil· 
lemeler, seyahatler, Londrada, Pa· 
ris.te, Cenevrede göriişmeler neti· 
cosiııde elde ediliyordu. Tıpkı 'lim· 
di birçok devlet adamlarınııı Ber
lin ile Viyana arasında mekik do
kudukları gibi. 

Mihvere Japonyanm da iltihakı 
ile elde edilen üçiizlü pakt Maca
ristan, Bouıanya ve Sta,·akyouın 

buraya ı:irmelerile dört, be~ ,·eya 
altı taraflı bir manzara alınış mı
dır? Yoksa halli üç taraflı mıdır'! 
ilatta mihver iptidai fikrine sadık 
kalınarak iki taraflı mıdır? 

Milletler Cemiyetinde gördiiğii 
nıüz tazyikler başka nam \C şe 
killerle burada da kendisini gös· 
termiştir. Knvi ile zayıfın bir an
laşmada müsavi tutulınas. o kadaı 
zordur .... 

Berlin - Roma mihveri Japonra· 
nın i.nzimamile üç taraflı olmuştur. 
TokJo kabinesi ancak müsavi yari· 
!ar içinde bir ittifak ahitnaınesin• 
jmzasıru koyabilirdi. Bu bakımdan 
tereddüde mahal yoktur. Dünyayı 
nü.kadar eden bütün büyük ınese
leler bu üç devlet tarahndan ayni 
vaziyette müzakere ve münakaş• 
edilecektir. Fakat devletlerarası bu 
ıııükalemelere farua Slovakya 
Başvekili Monsenyör Tiso ve;·a· 
hut 'lacar Başvekili Kont Tele· 
ki \'eya Roınany:ı başvekili ve kon
düktörü General Antonesko davet 
edilecek midir? Hayır. Bu cihet 
iltihak eyledikleri paktta tasrih 
edilmemektedir. Bu devletler an:
cak kendilerini alakadar eden me
sail görüşüleceği sıralarda muhte
lit komi•tonlarda ispoh vücut ede
bileceklerdir. Demek ki ittifakna· 
me üc başlıdır. Esaslı k&rarlar 
Tokyo - Berlin - Romaca verilir. 
Diğerleri kendilerine taalluk eden 
i!ller i~in reylerini .izhar ederler. 
Takriben Milletler Cemiyetinin -- ~~1.ı.ın., b\!y, Jı t:ı~ıck Jenuye- ~,,~reme~ıştı. Kiuı hılir. hr!ki b:.ın- h~smın felclk~~i, al·aba s~nı ~e\.~n- J nı sofran~n üzerıne lırlatarak hav- h:ı.y •anlarınız <'tlı:ı .. • 

cek n11sınıı.. da da l>ürııevıu p1jtOHıgı ""rdı".'. dır~t'ek bır ~cldldc ını oiucak? ~ı:u i lusunu hıddctJc yere atlı: A.mnlk n ıürm.,ncte 18 nıUyar dolar-
Gıılendauı kalfa, k•µınııı önünde, •Çok canım sıkılıyor!• Sadi~c- [diye kadar ouuu hakl.üıda {Ok J - İnsan lokantada daha iyi, da- hl< l>',..Sôndiıcücıl !l<'rveUere malik bu-

korkak lıir ta\·ıı·la durnınş, OUU'i } nıu, bunu sO,\ lcrken çehrt.-~ır.un al- 1 ~·anh~ dti~iıodun . l\ed11ao he,\· hır ha temiz yer. hın.\n .. ti<.tt"r nrgı.n, bu ibretli ve m11h
(C0\·~tnn1 hctli) or~u .. c:enııl Kaı:ını dığı htizu~ı, anh.k Cruııl llliln1 ı I kaza idı, bir tt''.'-i.lltültıı. ll, ba~kala- Sa diyeni~ ~üzii sap~arı olnıuş, tasa" rüra kor.uşm&Slnt ~le bitirmd-
elını nlnınılan ;?'t\·ırdt: dt oduruyordu: •K.aııiınJıgm en rına ıcrcıh edıhnı~ bır ~.ınıs de-ı dud3kJarı tıtrı)·ordu: tedir; 

-- llnyır1 ~1iç ı~tilı:ıın lok ... Biraz buyuk du ?-':anı rau stkıntısıdı:r.• J ğ~ldi .. On.a. ıa~ ı!~ tılınadı~. bır mev- - Dey, ~·ine ne ,·ar .Allah~~ıua_? - Siı:, 99n.'\U% blr ekspansiyoıu. cebe-
i:ı b:ı~\nt agrıyor, Denıl·k. S.adı.' e.\·ı aı-tü. l'e kocası, ı ku vermı~h~. lıt:'11t S<'ll ona :\cı- Kocn!'tı hnvl,.ırnı~k ı~tcr gıbı ag- llin.2 .. 

Giilcnri:ıe:ı!, uzun ı•·ıun 01111 hak- oe aile,i, ne d ... çocui;u. lıı(bır şeJ ınaXla bar,">. k.aıanı~or lt!U~uu~• 1 zuıı a(tı. sonra bırden s.akinle~ti: - Siı:, imk.ın.Jar unıma.nı.nda botuJu-
h, ~ı,nra hir göl~e gi•11 içrri •.;ekil- n1~gul edcını)·uı du'! O hat de teh. Sarı, bukle Oukle ~a\.:f:ırını uçu- - Cen sizın yerinizde olsant 1.ıi
di, "essizte ~çapısı it:-ıp:1d1. Cenıil like pek )'akıola=tn•Lltı. S~diyenin reraı... l abani gül fidanları arasın- raz ıualu.·up olur, ~iıni çıkarınaz
KHıını, t'krar eski. ,·01iyetlnc don- sırf hır değ~ik.Jık ol~uu dJ,·e keudi- da koş.an, yaralı serçeniu öliınıünc <luu. Ştınun çorbaya benzer yeri 
nıli~tü . Rüzgir, bir ti.iy ) elpaze gi- si11i yabancı bıı ku ·&~;t ~••ını~_..ı, a ai::lt~ an . '"ig3rın hayali gözlerinin vu mı? Adeta buJa~ık ~u ·u .. 

yorsun uz •. 

Amerikadan., .ıellJ'in bir müşahede Tıl!: ıneshur •mahdut menfaatli • dedi
tet-klk hamultsifle J'trda dönen muhar- ği devletlere bentf'r bir vazi)·el. 
rir, ı.yni t.am•nda bize Amerika~•• •Ço 1 Şüphe )·oktur ki Milletl<'r Cemi• 
na. ~ihverti mektep PTI>&T&m nrnekJe- yetinin iyi işl!remcmcsinde ve 
rb tibl yepyeni ve enteresan bir meY-

1
! kendisinden be, ~r11 ilen büyük be

ıruda ceUnniş balunmakta Ye bu orijl. şeri gayeleri başaramamasında bu 
nal menuun esra.rh anahtarlarını maa- ikilik \'e tazyikin killlı tesiri olmuş
rifçilerimiz!n ve lerbiJ'eeilerimhin el- tur. Bircok milletler ve devletler 
lerine sunm&ktadır. hukuken. müsavi sayıldıkları hnlde 

Vedat Nedimi, bu ....,.inden dola:n 1 fili nüfuz bakımından böyle açı~t~ 
trbr.iık etnH•k, 1f'rinde ve deier hilicill-ı ve u:ıakta bırakılmalarını (Ok ıyı 
il ifad eden bir hareket 1&711aalı: ce-, telakki etmiş de~illerdi. Fili~atta 

bi alnını, saçlarlJll o4uyordu. &ı ne ınalUmdu! Duraevın baLıda· önüne ı:elince duruyordu. Bu ince {Arkası varJ 

- Ve para. ln..<:Wtın eseridir. 
Türk vata.nmm mtLc;le.cı;ua kadrettırki 

tahia.t ve verim kabilly"Ü :-M kama'f
lır.uı llııişarJıta.rlı. dolu lari.JU •• ııidır reklir. (Arkası S•. 4, Sii. 5 del 
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Amerika ordu -1, Parti Grupunda !Bugünkü şartlar 

40"' ·ı . · içinde sulh 

Arkadaş ..• 
Ya%all: NİZAMETTİN NAZİF 

Üç yıl oluyor .. Bir giin, dostları· 
mın, arkadaşlarıının, ahpapları· 
nıın topuna birden isyan ettim ve 
vadeltim kendi kendime ki bir da
ha bunların hiçbirile bir alış veri

EZ 
suna v lı11 yon H a r 1 c 1 y e . . . ,. ? 
dolar tahsisat . . . nıçın ımkansız. Şuna inanıyorum ki, dünyada hayatın ıonu, 

ölüm oldukça, inıanlar, milyonlarca asırlar 
sonra bile hürafelerden "medet,, umacaklar 

---ir3----

Bu pars ile tank, tay• 
yare ve boo;ıba 

fabrikası inşa edilecek 
Vasiugton, 10 ( A.A.) - İyi ha· 

ber alan mahfiller hiikôıuetin kon
greden, gelecek i~tiına devresinde, 
yeniden 400 milyon dolarlık ~un· 
zam tahsi.sat istiyeccğini. bıldırk 
mektedir. Bu para dört ınılyonlu 
bir kara oı-dusımun tank, tayyare 
ve bomba ihtiyaçlarım teırıi~. ~e
cck, yirmi kndar siliih ve ınuhrı~
n'!.at fahrikastnın inşasına sarfedı
le.c~h:tir. 

lngiliz tayyareleri 
- Baş tarafı 1 enci sayiach -

kapıldıitından sikayete cesaret et· 
mektodir. Mecmua ,amelenin J<e

. - e ınec-cevi sığınaklarda ııecırmı:v ak 
bur kalınca ertesi gün calısm 

. · ·saret et· heves:ni kaybettıklerınc ı 
aıckte<lır. it 

İııgiltereye Gelen Kanada 
Tayyareciler 

Lo d 10 (A.A.) -Kanadalı 
n ra, . - ir bevet 

tayyarecilerden dl!ıer b . f 
dün bir İngiliz limanına gelroış ·~: 

. oore sanavu Bu heyet pılot ve tavı~ 
. . . d .. t ,-okkil bulunup 
ışcılerın en mu c . .,.... ıroların-
me.mleketin muhtelı~ kıs ul
ki R.A.F. in teşekkulleıuıde k 

lamlacaktır. . . . . E .. )erinin 
Almanyad:ıkı Ingıh:z sı~ 

Kı<lık Gi•·cccklcrı 
Londra 10'( (A.A.) - Eden A.va.rıı "-~: 

• ile verdıgl 
muaısnıda bir meb~ . ,..~. C!irJerine 
cevapta J\lm:ınyadaki InCI 11 

1 [)!r 

k "O bin k:ı.pn • 
kışhk giyecek olara -> • tarda ça-
o kadar ü.nif&rtna ve ooı J:Dtk.k"ya.t •&· 

- . .~. - yeııi sev ı ., 
maşır gonderıldıglnı, l •i•• 

.. Alınan a.nn ı. 
1Mhıtak öı:ete oJduguou . 1 .. v.ıJır · ~eklt-rı an ... , 
ceJderi es~1ere verınJY . e ·ini bU-
tnlaşılma:ı artık gönderılnUYec " 

41.irınistir. ·- TAYf'AllE 
JIİHVl!.ll İKİ GUNDE ~l 

KAI"BETTI JJBC 1 _ AJman · 
Londnı, 10 (A.A.J ( • bbÖ•lerilıd• 

lar İn,~Utereye taarruz; teş~ gilizlet' ise 
iki ı:iin içinde 26 tayy•ı:e· Jn 
1 ıa1yuc kaybetıni1terdır. .,_, ..... ..:ı .. r 

-- u.ıe ı .... -
Akdcn i.ıd~ ba 1k.i gu. esine mll-

v e k t 11 m 1 z Me~hur ~merikalı şillt oln1ıyacaktır. 
Beni bu isyana se,1kcdcn sebep

ler sayıs12d.ı. Kimi aleyhimde bu
lunmuştu. Kimi beni dolandırmak
tan bir türlü vazgeçememişti. Uç 
beşi ile sevgi rekabeti, bir ilcisi ile 
ticaret ortaklığı bana az çok keder 
ve birçok zarar vermişti. Velhasıl 
herbiri, verdiğim kararı haklı gös
tuecek bir •azizlik. yapmıştı. 

l"zahaf verdı" muhaı-rir W:ı.lteı 'in 
mühim bir makalesi A

kşam, ,p,ziıMm.un iopla.niı saati. 

Pell., ;rabaııcı d.'4en yer deill. 
Gelenler, lıep ahbap. Bepıl
ııln de ıeliıı .Jidl'I saal.leri, 

dıı.ltlkalan belli. Erken JeliP yerlttine 
kurulmuş ota.nlar, kendilerinden .aonn. 
celenleri seli.mbyorlar. 

- O, bir liftu .&Ö7ler lıJte. 
Koyun ı.sJa.k b.ıj.ltkt.a meleyedursua: 

onlar adakla.rlle mefiuller. -Milli kor:unma kanu
nunun tadil edilecek 
maddeleri görüşüldü 
Ankara, 10 (A.A.) .- ~- H. P. 

Meclis Grupu Uınumı h_c~ etı 1~/ 
12194U salı günü ~aat la .tc. Reıs 
Vekili Seyhan mebusu Hııııu Ura· 

reisliğiııde toplandı. 
nın .. ki 

Celsenin a(1lm::ısın~ . nıutca . ~ 

k
.. .. • gekn Harıcıyc Vekili 
ursuyc . 1 .. k · 

Şükrii Saraçoğlu son 15 ~fül ", sı-
• 1 ·ruseler arasında bw alılka-

ynsı ıu · b 
d nleri izah ctmış ve azı 

dar e e U . 1 tarafından sorulan su<ı e-
hatıp er . . 

cevaplar ver1nıştır. 
re ·ıı· K 

B ıııüteakiıı !Ilı ı orıl!lma unu - · . 1, . k 
Kanınıunun tadiline daı.r artı °"' 

. onu tarafından hazırlanmış 
nıısy • d ·ı 

1 bugünkü ruznan1eu'J nnı 
o up k · l bulunan rapor müza eresıı~e geçı -

. e ··aporun mü1.akcrcst sonno-
ınıs v • i 
d •"'ili Koruıuna Kanunuuun t -a J,ıı . 1 dil edilecek ınaddelcrı ve ~·~ nnn 

k·ıde tadil edilecekhm hak-ne şe ı t 
kında prensip kararları alınmış ır. 
Ruzoaıne~e ba~ka nıadd~ olına-

d 
• . . riyasetce sa:ıt IH.30 un 

ıgı JÇL"l .. • • • .. 
'· ~ ııilıayet ver1Jn1ı~t11.. 

ıCCt.>t:iye .. -----o---
Siamlılar Hindi 
Çini gemilerine 
Taarruz ettiler 

• 
Fransız kuvvetleri 
mukabele edecek 

Nevyork, 10 (A.A.) - Meşhur 
ınuharrir Waltcr Lipmann, Nev
york Herald Tribune gazetesinde 
yazdığı bir ınaJı.alede bugiinkü şart 
!ar dahilinde bir sulh akdinin ne
den dolay; imkansız olduğunu tet
kik etmekte ve ezcümle şöyle de
mektedir: 

·İngillercniu başına totaliter lıir 
hükumet gcçirıuedil;çe Hitleriıı as
la menınuıtlyctini izhar ctmiyeccği 
aşikirdır. Ayrıca işlsnnıemiş \'e 
iyi müdafaa c<lilcıneıni~ 1.c11gin 
toprakları da istiyeccği şüphesiz
dir. Halbuk; bıı topraklarııı Alınaıı
yanm eline geçmemesi Birle~ik. 
Devletlerin en büyük menfaati ik
tizasıdır. cünerikada bazı gafil 
kinıs.eler hiiküınctin İngiltereyi bir 
uzlasına sulhii yapmıya teşvik et
ruesını isteınektedirler. Bunlar 
böyle bir sulhün Amerikanın za
rarına olarağını takdir etmiyor gi
bi görünüyorlar.• 

-0---

Evet, tam üç yıl evvel bütün bu 
dostluklar, arkadaşlıklar, ahbap
lıklar, batta al..rabalıklar, nah bu
rama gelmiş, beni usandırmış, yor
muş, bıktırmıştı ve; 

- Lanet olsun hepsine! 
Diye bağırıp yalnız kalnıağa, b_a

ştmı dinlendirmeğe karar vermış
tim. 

Bu meyha.n t.ışrifatını bıra.ka.l.ım

Za.yd, uzun boylu kıran.ta bir adam,. 
ağır ağır göründü, a.rkas:ıııda lkl a.rlta
daşı da var. Yerlerini oeçtiler. oturdıılıı.r. 

ıtıranta adam, bir 

Ooeb, kendi düşönceslad<>: 

- Ne ;.in kaldı.ra.cak&uu.z'! 

Xurbau sahibi: 
- Pazarıesly~ kaldı, 4odi. 
Gü:ılerden cuma. Osebi, bi:r da.loolık

lır a.ıw: 

- lla.ni, ya.mı cötürecekLinht1 
Kurban salıibi, bir lllLİl.bedr: ne?.rcdil

&ra av....,.a çılı:lı, Y A Z A N 

=.~:.~;be mo 1 MAHMUT YESARi 1 
mi"i kurbanların 

kesilme kararını 

veren tarihi kadinı 

kihiıdrri ctbi "" 
- Dunnada.n. me kur l :r "da ile: 

lemcktedir. Hasta.- - \:'ai'ın C"Ötiire-

dır nedir? meyiT dedi. razartesi:re. 
Ga7.İ' ., sahi~i Osebin yiır ·ği geniş: Ne Cin, ne Hint, ne l\'Iısır ki.binleri, 
- Yal;: canım. Bağladık ta, canı D· bu kadar ağır, kat'i bir karar vereme-

kıhyor onun için. m.lşlcrüir. 

Merak etmeden de dan.mam: l<o- ÖJle santyorum ki bn a~ ı k~sme-
y.w. sahibine sordum: nin bir cmera.simhı var. Kili··cdeu biri 

Bugün bu karanını, büyük bir 
hassasiy;t, bir dikkat, bir asabi
yet ile ... Hayır hayır, daha kuvvet
li bir tarzda nadir tutulduğum bir 
taassupla 13tbik etmiş bulunduğu
mu size söyli~ ebilirim. Fakat bun
dan böyle ayni kararda ısrar ede
bileceğimi viıdedeıtıenL Zira arka
daş, dost, ahbap, akraba başka bir 
şey, ölçüye gelmez, çerçeveye so· 
kulınaz bir şey ... 
•- Akrabanın akrabaya 

- Bu koyun, knl"banhk n.ı? mi kese<>ek! Nıl!'zir sah."i>lrrinio iz.inleri 
«Kurb:ı.n• keliınesinden, bu asırda., . mi alm:Leak? Kesilirken, başında. papas 

akrep d~i akidelere, hurafelere saplanıp ka.1· da. mı bu.lu.nı.ı.ca.k? Duııl:ır fililu d:ı mı 
OWj zanne:dilmenin kor1 usu lle bemeu ola.t'ak? 

etınez ettiğin ... • 
Derler a ... Boş lıi.ftır. 
•- Dostuınu bu halde göreccgı

Kurbn.n sahibinin vakur eda ne· 
doğnıldu: 

- Yarın götüremeyiT.! 
- Y<>k ... şey ... işte ••. fıL.;u-a.lar iri:ı .t.e. HİTLER me mezarda görscydiın caııım yan- seeeğiz. 

Denıesin4cn, b"r .ma.ıawr Yar!» ko· 
ku~ .. u se1.dim. l.'t.anma.sa:m, soracağım. 

Yutkundum, vazgeçtim. 1\rttk merakın a d Dilim durmaz: (Ba.'} tarafı ı inci sayfada) ın z ı ... • 
ıer, Amerikalılar, Fransızlar ve sa.ıreyt Derler a ... Boş lı:lftır. - Adak mı? fazlası da, saygıs•·ıhk olar. 
karşı kendisinin dünyada lıif;blr ıeylcri «- Böyle arkadaş ~ere batsın!• 
olmtyanları ienı.!Jil eiUiAıl söyliyerek •- Bunun gibi ahpabım ()laca-
dcmişiir ki: ğnıa olınaSa daha evli!• 

cBizde arlık altın kahnadıiı için at- Derler a ... Boş Jifttr. 
tın para ~ından kolayca uzakl~tık. Arkadaş, ahpap, dost, akraba de-

Oseb, cıva cibi, oturduğ'u :renle k~J· Onlar. eUeri da.ğı&.'M.'.'akları ftlu.ra.lıırı 

nıyor: l dii,üı1üyorlıır. Knrban, daha. kesilme-

- Yott, fl&bmut Bey. Evde lılı.U:rar den, parraları C:._ğıtılı..vor. 
karılar var da, onlann gijnlü h(Jf) olsun,) Dü~v:tda., A11abbn _korkmıyan bir 
diye ne:zretntişler. mahluk varsa, o dI, «msaıı• dır. Bu, 

Os b . ilmi k 11. f k , ··ı··•U r :\Ua.hta.n K.ıuirnuyan mabJll.k. va.kit va.--c ın uvve ı, a a.., o ..... e • . 
kıt, eti viı.ter• le Allaha sığınır. 

bundan bihaber. 

Altınlarımu Ç3.hnmıştır. Biz buna müte. diğiıniz mahlüklar da insandtT1ar: 
essir olmadık, çünkU. iktisad~aturuı Bunlardan göl"düğüınHz hcrlıangı 
başka t~ınel.lere dayanıyor. AJmanyada bir fena muanıele, yahanct saydı- ı .. akırd!, masalara d'\iıldı: 
taksimat het'kesin yi1ece~i bulunacak ğınuz insanlarc!.an gclnıi~ herhangi _ :N"e-ıirdir, :yoksa ad!l.khr? 

&.-eb, dal!nnhkta.n t:f'.ndini kurtardı: 

iiek»de yaptlmıştır. Biz bunu diğer bı"r fenalıktan zivade bize azap ve Adak . l . bir • ı;iı1 ama. hayvan, ba.~1 duntu.ğu yerde 
1 

.. - , nezı..r, ıeps• . 
1 

. . L lnl 
menllekeUcı·de oldui'u. gibi maiaza ar l ı·d· O (ar da in N 1 b' 1 • 8 . 1 •- . ı.· . 1 .. k epau:ror .. enci Jer&e.re v•ruyor, za-c em vereıncntc ı ır. n - - ası ır o ur-: ır ....... rsı, ın ur • 
bqla.ma.daıı yaplak. Bu usul ile iht.ll<ira sandırlar bunlar da insan. Ve in-! 1 ~-ı.fhyor. Bwıun etini flka.ra.b.ra da.iıta-

il · '· ı· ki ~ l karcı ' 1 çe. -· . _ c:Uıcsııın: d~•·i! mi? meydan ver memLŞ. r. a em ~.. sandan, iyi ve güzel bllldu~lunu:z - Qyte. Ar:ı.larır.dıı bır fark var kt ı E "' 
karşıya duruyor: Altına karp iş, ser· hareketler kadar kül5h giydırnıek, birine nezir, birine adak, dPmlşler. - vet. 
maycy~ k.11.r,iı millet. 1-1.ırp ta.r-L.larındn. zarar vernlek, ka{a güz pallatınak - Bırak bo<; liı.tı, ikbi de birdir. - D:>mek ki bu knrb&n, fıJr.:araı:un 
tahditler yapılnıa.smı tc':l"'1' cttlm. Fak&t nev'iuden hareketlerjn de zuhuru Kurban s&hibine 90ruyGrlar: ha.kktdo·. R'llrada durdukça u,yıf\ryor. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Slefanl: Havai- bu tekliflerim Isli.Iıfafla karşılandJ. l'ıı,. tabii görülmelidir. Zira tabiidir. - Benek•is slya.lı koçtur• O, za,-ıfı...hkça, siz. flk&r&IUJl hakkını 
bihliriliJU': Thailand kıtalaruıın rım. tedbirleri seven adam değilim. BÜ.. h I . F Is f o-übre Kurban s•h!bi •--ll•()r: 7mıiş oluyOt"SUnaz! 

den ııeh~do aın· diç'-' wemı·ıerln• • Her ne a ıse... e e e b • • ~ , .-lU ...... • ... külıneı. bir irade ile sonuna ka.da.r l'loo l · r d _ Helbet! Ml&lodalcJler, düşindü.ler, bldı.1ar. 
~=~• etn<fkbıide büyük bir a.kls hu dee•ğim. liğinde fazla dehe enınıye ım e * 
,_,._ sadcC:e gelelim: Ah, bu btt.,dekl merak. Duranu10- . 

1 ~ri;.~,,ed J 
Niçin kahve içiyoruz? 
Fıkracısı bol bir gazetenin fık

rocılarından biri, dün böyle. bir ~ a
zı yaıınıştı: 

Niçin kahve içiJ-·oruz? 
Bu yazının nazik nıuharririr -

giicendirn1emek için bc.:u, bu11a, 
mevzu kıtl1ğında a'Sllıalar budaya
yuu! demiyorum; fakat, niçin1 kah
ve itiyoruz? Bu da lflf ını sanki? 
Eğer, gazetelerin fıkra yazıcıları. 
bu ı;.eııit k-0lay yazılara bir alışa
cak olurlarsa se~·redin siz, şinıden 
sonra gazetelerdeki fıkra başlıkla
rınt: 

Niçin çorba içiyoruz? için ~kin 
biçiyoruz t .Niçiu köprüden geçıyo
ruz? Niçin yağmurdan kaçıyoruz? 
Niçin yelken "cmıyortll! da şemsi
ye açıyoruz? Niçin gündelik fık
ralarımızla, Tanrının güuii, iilcnıe 
cevher sncıyoruz? 

Bunlar •içiyoruz?• keliınc~ine 
uygun olarak bulunau s11aller .. Bıı 
sualleri bir de başka fiillere tatbik 
edecek olursak vay halimize! "le
selii: 

Ni,sin aşureye linıon, işkeınbe 
çorbasına mandalina sıkmıvoruz? 
Niçin Beyazıt kulesine s;rıdalla 
çıkmıyoruz? Niçin, nezle olduğu· 
muz zaman burnınuuzun delikleri
ne leblebi unu tıkmıyoruz? Niç'n 
üstüste birkaç gün baklava. börek 
~-esek, oıılardaıı bıkıyoruz da, be
şikten mezara kadar hçr gün "e 
her öviin ekmek yediğimiz halde 
ondan bıkmıyon12? Niçin kediler, 
damlardaki kiremitleri altüst cdiu
cet onları falakaya ytk.mıyoruz:' 

Sualleri, daha uzatayım mı der-
1. '"U tnakb' d""I f sıntz. za ı ır şey egı , a-

ka!, bunlara ce\·ap bulmak güç? 
Ren1 niçin kahve, yahut ç_ay İ!:İyo
ruı.? sualinin cevab1n1. biraz düı:tü
ııünce herkes bulab:lir? Marifet, 
bu benin~ sordu!tum su?..flerin cc
vap_larını. doğru olaral· butrnaktu·! 

Osman Cemal KAYGILI 

Çörçilin nutku 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

tir. Bu ınevzie kumanda eden İtal
yan gcneraH ölınüs \.·e kuıbaııdaıı 

ntuavini e!!ıir cdilnıiştir. A\.ni gün 
biraz sonra_. sahile daha ynkın bir 
mahalde daha mühim bir kuvvet
li ikinci mevıide de yeni bir iler
leme yapılmış ve burada da es'r
\er ''e harp malzemesi. aluın11~tır. 
Başka İngiliz kuvvetleri de Sidi 
Barra: i ile Bukbuk ar.ı,mda •alıi
le varm"ilar ve burada esirler ve 
nakliye malzemeleri eı.:e etmişler
dir. ..ıc ~etırmişli.r. 1914 leki hileli ruhiyeyl taşıyan in- Diyordum ki eski arkada~larıına rum' Ben de dü~"diim, ltaldım. KM:ı.ba 

İnciı:'lllertn 2 tayyare kay~e1:.ıu: 
kabil 2:5 &ana.re kaybeKPifl • 

TJaa.Yaııd '917an:leri Laos'un merke- ,rlli:derln kendisin.in her çeşit teklifleri- ve dQ~Üarıma tekrar arkadaşlık ve - Peki, bu kurban kiliseJ"c ml, yo.k.- yat kaygısı, keçi,J'e ca.:n lc:a.1ılftSI. Akdeniz İngiliz filo!ltl ve İngil'-ı hav<1. 
. ol;ı.n Vientiane üzerine bombalar at- ni reddederek harp .istedik.Jerini söyJi- dostluk bıl'atleri giydirnıcğc karar n eve mi! Şana inanı1orum ki, dünyada. haya- kuvvetlrrl, bittabi ordu ile işbirhf7 -!"'3P 

G 
•• • • deD :ışlardır. n~ndiç~oi_ hüküıne~~ n~ 7~ Hi:Uer dem.ittir kl: verdim. Zira; Ma.s!Waldler, so~umdan. kuş&ul.a.n- tın sonu, ölüm old•tl:ça, insaıtla.r, mil- mışlardır. İncili.z hal'l' cemHeri, mulıa.-

u .. nun ıçın sis ,şôyJeoıe&' glihjyeUar za. Incilt.ere sürprisle de kal"l~çııcaktı:r. 1 - Arkadaşsız, dostsu-z yaşan- ddar. Ama, Oseb. uyanı.k: yonJar-ca asırla_r sonra b!le, h11rafclerden rt>be mıntakasmdak.i mnbt.ehr sahı l meır 
f da) miştit ki: · Bu siirprts eıasen batlaınıştır. Biiz ha- 1 mıyo.r. · - Fıkaralaı-a da.ğrtaca.kla.r. «medet» u..m.ıM"a.klar. :cilerinl, t-zc-ümle Maktila ve Sidi l~r-

B t aft 1 inci say a · ~a-~· kuvvetler t&-1 · ~·- ı rd k B ha · • -k d d t, lb. T"'eııı diin1ası! ( ,\~ ar , hem kolay, Fransız Blndiçinıslll ~1 , n maharebesı .l&K'.1D J'O o · unu - 2 - l1J. a aş ve os e ıse l\leralam. söndü. Önümdelıd bof ka- raniyi bomh:ırdıman etmfşlerd:r. 
Tiiıkiye ile dostluk ukabele etmek mecburi.Jetin- sımlanmıa lsted.J. Biz bilhasn Uv;J. he. yaptı1·ır gibi istendi~i anda bulu- dehi, tfl,rma.klamn.m ar.ısında. çevire M..'\HMUT YESARi Dava h:;ıreki.tt h:ıll;ktndil bazı t.ars:!ıt 
hem de bô.dihavadır. .. . ile .,..~ nı Vlentlane bombardmtallnUD deftere turno edilmemesini lstiyora nup tedarik edilemiyor. ~; onlan dinliyorum. re-Lm!ştir. 8 Kıinunu.evvelde bomba.rdı· 
Kolaydır, çünkü; T_~ki·d!1 ,.'; du··. .dcdlrler. b. TJıailana merknlnilı boJıa dulı:. Churehill, hiçbir tahdil yapnuyaD Arkada< ve dost.. Bu, uzun za-

J~ıc -"L iJltik:ım.ı ır ~ d" '(I . t Konuşuyorlar: 
dost olma~ için on~n d tlu~u te· ile alı.nacakhr. ve terc:ba.ıt hastahaneleri hedef tttiha11 manın, sayısız tesa o erın yara.-. _ Pa.rayı verdin nıf? 
rüstlii.ğü ve ntukabıl _ os ~ untunaD1 edeıı hava muhan:b>:!sini icat. etU. BenJ tığı bir garip hayvan ki bazan hır _ Elbet. Adam, cehli, çıkardım ver-
min etmek zor değildır. .. k' bir. ik~ üç ay bekledim. Fakat ba lntl- kedi aibidir, omuznnuzda ve L-uca- dlm. 

.. k··. Tuı ıye 1 " . 1· Bidihavadır, (;Ull u. I e t 
1 

zarım beyhude oldu. ğın.ızda dolaştırıı> sevi~nıesı a- _ Pa.zarhk ettil! ml? 

d~llıığımu ~~rhangitab: d.::I:~ d:. ta yan ar Bunan için bütun kuvveller!Ie muka- zımdır. Baznn bir kaplan, bir pars, -Hio yaparmıynn! 
tavız 01ukabılınde \a to rak waf 1 inci saılab _ bele etti.fıni söyliyerek neticede askeri bir yılan gibidir, deınir bir kafese _ Poki, nerede ~•'! 
gı-·ldir. Kimseden bir karış P - BM 

1 
•. h. d' Çün- .. e ikllsııdi heaimel olmıyacaiını ve ıTW- tıkılarak. sevilmesi doğru olur. Gü- _ Aparıımanın kapısı ön-e. 

d. - .ı..-a çok mu ım r.r. . . - . f 1 • •-k b"I dahi istememekle ır. do~U çuwu-":' dır Berat •alfarzye>ıo ınuh~kak oldngunu tem.uı nün birinde ena ıgı uv uoa ı ece- _ - ledJye bırakmaz. 
o halde, Türkiyenin kayıtsız ve kü ha ınevk.i huduttda k" ve 11 eden Bitler sözlerlıı. şôyle blli.rmiştir: O-ini kestirmiş olmak onsuz kal- _ heled}yenin bın.lup bınlanıyacr.-

. li ;yet ve • arasın a ı yo .ırın ., • 
şartsız istiklaline, mıl emn .• t ile Melıspcre da 1 lunıruıktadır. Mocadde islemiyorum. fakat mecbur ınak için bir sebep olamaz. Zekanız tını bırak. Kanı loeri<k akac&k. 
nıenfaatine hürnıet ve saygı gos e- l tel.iki noktasın Jttl l t h edilrnce sonuna k"a.r g'id.eceiim. Alınan onun insiyaklarını keşfetmişse ya- - Bu sefer de, apart.ımıtı h&Jkı mıii-
ren, s.ulhii ıaakal Türki:re kndar tve şayet J{elkir Yunan ı a~ :rn kın· 'milletı de benimle b.rabcrdi.r. Hayal pacağınll! şey, dikkatinizi seferber dab&le eder. 
Tilrkiye derecesinde ma~"L .. 0: dan za,Jed;\diyse ceplıenm le~ b~~ ve ..,ı;melimln ehemmlyeli yoklar. Bü etmek ve fenalıklarını önliyeeek - Yok c=ım ld.a.re ederiz. 
tan her devlet ve her mı!1ct Tü~ da ttaJyaıılar ) ~Jnı"L 

1 
•. lün ordu, onunla birlikle millet ben; la- tedbirleri almaktır. İşte bu kadar. _ Det-isini ııe yapacağtd 

lngilizler 
(Bastoarfı 1 ine :-saufada) 

muvaffakiyellc devanı etın!"klcdir. 
Şimdiye kadar esir alınanların a
dedi 4000 i geçmiştir. Orta sivJet 
tanklar iğtinam edilmişfü. 

İngiliz bava ku,•vetleri tarafın
dan dün Avlonyaya atılau bomba
lar rthtıma isabet etmi~tlr. 8d:zı 

bomba grupları da llınaıı civarın
daki binalara düşınü~tür. 

GARP ÇÖLÜNDE İNGiLiz 
TAZYİKİ DEVAM E;JİYOR 

ki . ·ı d t olur ve bu dostluga nıınd 'stifade ed•bılecek eraır. kiı> etmekledir. Yoksa onu at, öbüdünti kov, beri-
ye 1 e os ~oı an ı . k ı· . ıı·ı - SaJmalı Pan.mıa, rık.aralara ••r- Kahire, 10 (A.A.> - Diin aere 

·· bT ' .. ··k ilerı hare c 1 sa ı kini tepele .. Günün birinde tek ha- -•iL "' guvene 1 ır. b tii lü En buyu · f Bu Londra, 10 (A.A.) - Reuterin - parlak bir ay ışığı altınöa İngiliz 
Fakat, bunun dıtmdaki er r. . . ., sinde tahakkuk etıı115 ır. ;. şına kalıveriyorsun. Ve tek başına _ Bifüsln, kıyak tı171tt1 n.r, kırp- ku 1 • . 

ol.ostluk teminatı ve dostl_uk pla· bol~c "unaıılılar Ayasaraııd:ınm 2a Diplomatik Muhabıri Hitlcrin nut kaldın mı gri de yaşa... lıralım da öyle .,.1a1ım. vvet erı Garp çölünde rtalyanla-
dece 15.kırdısı ile geçınenlere rada " k dar <imalinde buluwın kunu tefsıreıı diyor ki: * rı tazyike devam etmişlerd'.c. 

nt .. sa . ' kilon1ctre a ~-- Yandskt tnM&dan biri seslendi: •Vaziyetin memnuniyeti mucip• 
vcva tescil• olur. KJ . a· v"rıııışlardır. Nutkun umu-mi üslülıu. mutad Arkadaş ve dost neye derler'! 

:yem • A. S. E p PıgeraY • - Amma adamsın be! Zekat !<~sini oldıığu Tesmi bir membadan bil-
hi1afına müt-ccavızane dei!il. teda· Bence bu garip hayvauın eıı tiiysüz mU &hirete ıönıl.....,.,kııln. dirilmekte ise de bu lıususta fazi

8 

tf_EJ,.}_µb.,aşı 
._ _.. - •- l:ııtikSır yı aJlllllll 

Gazeteciler 

v e tramvay 

Yeni tramvay tarifesi ilan 
edi di. Buııun içinde Sirke': 
den geceleri saat bir buçuk 
Şiıjliye ıahrik cdikn tramvay 
h~kkında hiçbir kayıt yok. 
Bunu gören Naoeınolla: 

. - Taksi yok hususi yok, 
• 'b" bır 

ser\ is arabası yok gı 1 

~c~di. Gece çalışan gazeıecı
ler hiç olmazsa bu bir buçuk 
tramvayı ile gidiyorlardı.. 

nerede? .. • ·- ·· 
Nanemolla da bunu gormuş 

1 :ık ki ~u cevabı verdı: 
0 ~ ihtikar yılaruııuı başı 

lb tte ki muhtekirin koynun-
e e 

1 
Bunu bilnıi~ecek ne da o ur. 

var? .. 

Niçin 

okunmuyorlar? 

_ Niçin okunmuyKorlard'.I· • 
Bu, bi.r suald~r. en ı erı 

füi bır maluyet arzetmektedir. Bu dobrru tarifi, şudur: 0s h ara bWdu· malumat mevcut degı .. ldir. 
.. '°tihzavı. mizahı, tenkidi, · ıef· e • · 

defa daha az tefahur ı<Örıilmekie- .., ,,. ==========================::::ıor dir. Nutkun en ı<arıp tarafı, dalı.a reli, sevgiyi benim gibi anlıyaıı 

mahluk.. 1--------------------· ı ziyade hitabet bakımından olmak ı • Faraza bakınız, geçen gün üç Büyük fedakarlıklarla bul!iin matinelerden itibaren : üzere iki fccı ihtımalı derpiş eden 
kısmıdır: Bırıncı ıhtımal bır mağ

liıbıve1: ihtımalı ikıncısı ise İngil
' teı-enm kıta va kar:;ı bır istıla ha
. reketıne kalkı.."masıdır. Hitler. mağ 
lubıyetın yalnız Naı.ı rejımmin de
ğıl <bütün Alınan milletıııın hara
bısını ıntac edeceğını s<ivlernıştır. 

Bu suretle Nazı ekserı ye tın in te
re<ldiıt edecegı bır farkın mevcu
dıyetmı kabul etmıstır. İngıltere
nııı Avrupa kıtasına geçmesi ihti
malıne ı<elınce. ınsanın bununla, 
ingılterenın ıstıliısı ve vok edilme 
sı arasındaki mesafeyı ı<ormemesı 

imkansızdır. 

yıldanberi hayatımın protokolun-
dnıı tardetmek batasında bulundu
l;'Um arkadaşlardan birile caddede 
kar~ılaştık. 

O; 
•- Nizam... -dedi- bırak şu ga

vur inadını da gel bir yerde otu
rup birkaç laf atalun. 

- Peki... -dedim-
Nereye gideceğimizi kararlaştır

madaıı .vürüdük. Bır iki köşe do
lantlık. Birkaç sokaktan geçtik. Bir 
gazınoya daldık. Ayaklarınınm in
si.yakına ikımız de ıtiru etnıenıiş~ 
tik. 

l\Ia~aya oturunca; 

Çenberlitaş Sinemasında 
gösterilmekte olan iki muazzam şaheseri 

görmenızı tavsiye ederiz . 
Meshur Rejisör FRANK CAPRA'nın emsalsiz şaheseri 

Para beraber gitmez 
Fransızca sözhl 

Bas Rollerde: JEAN ARTHUR - JAMES STEWART 
LİONEL BARRYMORE 

ve sinema ıile minin ölmez eseri 

Bitmemiş Senfoni 

Ve 

m.an layyarelerimiz. Blnırazi tayyare 
mcJ"danına hücum yapmış- ,.c hııng:ırla
ra ve tay:ı•are u_ ... ıctine takTiben :?i lOll 
bo·mba atmışlıırdn·. 

Ayni C"«C, sabah lıarckitına bir mv.
kaddinte olmak üaere, İtalyan ileri tay .. 
J'&re meyd&nl~ı üz.erinr h.:ıva hiicınn.t:ı.

n ,.-aptlmJJj ve dün bütün gün bomb:ar
dmıan tayy:ıreler"miz, durma-darı ilt'rl 

İtalyan la)yarc meydanlarını i-z'ae et
mişlerdir. Avcı tayyarrlerimiz ise. dUş. 
man kıtal:u-ına ve molörlü nakliye kol
larına alçaktan mitra1yihle hücum ede. 
ret mabsüs ka71plaT verd.irnıl-,lerdir 
(Alkl~lar). 

Çö~iıl beyanatını bJ'&.ird!ği um:ın h•. 
ratttle alkışl~nmqtır. 

Çörçilden, tnrills kavvelleriııin sahi· 
le varmış olduklarını söylem.ekle Si~ 

Bananideki İtalyanla.nn lrUbata kesll 
miş olduj'und mu bildirmek istemi~ bu. 
landuia sorulmuştur. Çörçil '11 cevatJ 
vermişttr: 

ltollandıltm dlkk&lle tartılmış cümı ... 
ıere herhaq! ltirşe:r ili.ve etmenin 4oi· 
ru atmuaeafını S&D..Dediyorum.. 

KIZIL RAKKASE 
USALOME 

" Türkoe sözlü ve Türkçe 
müzikli film 

BesteMr Ve Müzik Reiisörü 

ARTAKi CAN 

Okuyucular: 

MÜZEYYEN SENAR 

Bedriye. Samiye, Suzan, 
Suad Gün 

ÇALANLAR: 

Diyerek, ilave etti: . 
- Bugünlerde gazetelerın 

de. gazetecilerin de bahtı aJJl• 

ma terslendi!. 

bunu sayfa azlıgında, ınarta
,,aı atamamak, palavra sa\·u
ramamakta arıyorlar. 

Nanemolla ile bu mevzuu 
görüşüyorduk da; 

l 
Nutkun, Almanya ile İtalya, ja

panya ve Sovyet Rusya arasında
kı münasebetlerden hıç bahseLme-

- Bıra! 1 M A R T H A ~ G G E R T 
Kelimesi ikimizin ağzından da İlaveten PARA.lVIUNT J'URNAL en son harp ve dünya haberleri 

ayni zamanda çıktı. .1!!1111m••••ıRB1•••••••••••••••••••illmİı1 
Kcııuşmağa başladık, bir aralık ~~~l!llllll:lll:~~~-~~~~~~-~-~--·IC••• .. ~ -

Kemani NUBAR - Kanun 
AHJ\.1ET - Darbuka H. 

TAR SİN 

lhtikôr 

planı 

Şu (ocuk muharrirler olma-
5a lJi:zlerin mevzu butup yazı 
yazmamıza imkan ~a!mıya
cak. Bakııı çocuğun bırı ya:ı.ı· 
sına ne haslık koymus: 

_ Hakikaten izaha muhtaç 
ve izahı yerinde bir sual?. 

Diyerek, devam etti: 
_ ·Balkan gülü dikenden 

kurtulursa• diye başmakale 
yazmakta bu gibi sebepler a
ransa daha iyi elur, zannında-
yını. 

A. ŞE.KIP 

mesi sa;-aııı hayrettır. 
Kavde değer dı.ıl;er bır nol<la da 

nutku dınleven meshur sahsıvetler 
arasında Hess'ın adın;n bulunma
masıdır. Fılhakıka Munıch bombaı·
dımanındanberı Hessden bahsedil
dığı ısıdilmemektedir. Malümdu ki 

: o gün Hess. Mümchın mesh ur bıra-
hanes,nde Hıtler namına bu· nutuk 

\irat e<lJmişti. 

13 Kanunuev•Jel Cuma 
ı<i.inü matinelerden itibaren 

TAKSiM 
SİNEMASINDA 

ben; 
_ Aaah 0 çınar! Dehakfır artist EMİL YANNİNGS'in büyük muvaff ki ü 
Dedim. •• R O B E R T K O C JI a ye 

İkınıizıu gözbebeklcrinde de bi- ( oı~··'!l.e varşı Savaş ) 
rcr damla yaş belirdi. l'\. ı 

Bir ar~lık o,· E al f l k:ı t" 

olm~~-~-'·idanın çocuğu arslan gilıi 'Bu Hafta ms Sakarya ::e:~:~::i.:~ı :::::ıs bir 

Diyecek oldu. Onun yüzünde de, 
(Arkası Sa. 4, Sü. 4 de) - muvaffaki,·etıe devam ediyor. 



SAYFA-4 

Askeri vaziyet 
°"" - 1 - •:rfMa) 

(Jllr - aıeobarlyelle) w .. 
ta.ibik wceklhıe Jr.onulmı.1'an AL. 
maııyanın tabiııı )ll&a.ı ~ 

aiiııleml...., impanlerhıiunüa 

""'"-"' de111dlr. 
HIUerin aııll<WMla (~ ta 

oi7leclliiml& siJ>I) ı.. nokladaa 
htb 7eal bir fe7 7·-· 

ÇÖllCİliN lftl'l'KU 

Dön :reni blır İ.ncills nferlal 
miiJ<lelemelt tisere ır._.. İııcll
tere Başvelr.Ui Cö~. Bttlerdea 
.,.ha ..- lıen114D1ot ft bU&'tin
lr.11 Jı.wp ftllİ7ellni, tlmll Afr!ka-
4a İlıal7a7& (han, donla 1'0 lıara 
~ıambl 1'Urakile) fndlrll .. 
...,,,.,,,i .... -iştir.~. ilk· 
lerlnde iııcııı. lıt......Ueriııin ııafe
rl lem.in Meeeflnde 'üphesl olma-
1.ıima lelıvis ettlrmekledlr. 

OAKi1dN llEWRAD SEYAHA· 
TiNİN MANASI 

Maear harld7e n""'" Jtonl C.. 
ili, Yııcosla1'7& bülı.imellnln dave
cı ibcırlne Bel&"r&da &ilmektedir. 

Macaristaıu:n ÖD<'e ilryer ft .on.. 
......, iolü püla il!lhalıt etml~ bu
lomaıo bir deYlet olmaoı bıı c .. 
lıt!aln Belcnd seyahallni Alman.. 
7&1UB tenslblıle :rapmakfa oldofu
au anlatmaktadır. M.M'aristanm 
Y-la1'7& De dootlnlı münasebe&
leriıııt derinleştlrmek sureiUt> ba 
•meli ~il pakta illi!ıak için kan 
~ -ur odllııııif olmuı 

mublemeldlr. Bir be sün ""el Al
aan radyolan tarafından Ya1"06lay 
:raya Mlbvere iltihakı lbtar ..ııııa.. 
.., Ync .. ıav bqTekOI bu ihtarlı da 
1'de bir uulüla cenp yernılfılL 

BatvekU Svetkovic 1-a cevabında 
dstl'klil ve hürrl:retıerinf' hürmet 
edildlkee> her mesrlr.nin müzakf're 
dne ima.de oldulı.ıno btld.Jrm1' ve 
JlihYerin işine petr; unun olnıı-

7an bir ifade tarzı kullanmıştı . Ca
lılnln, YD&'OSl&V]'& fte MAearlstan 
anıımcla bir takım do•ilnlı barla.-. 
n lemin edecefl mııblemel olabi
llne de Yal'OOl•vYanın tiolti palı.ta 
Dtnıaka k&J"al' verfctk kadar do
ol buctin loln lmkin dairesinde 
rln bir anı_.. aemlnl bulabllme
Priilenıeo:. 

AMl:RİKANlN 
HALİ YARDIMI 

N0'1'J'orktaa &'•len ~ bir ha
~ A.merikanm mü.hhn kannnı 
ı.tldlrmekledlr. Bu brara ı:örc A

merika ve İnsil~re haı:ine naur .. 
lan an..qnda 7apı1an mali anla~ 
ma müzakereleri neUoe.lenmiştlr. 

Yani Amerlb İncllle1"7e her lü.r- . 
lii harp malttmeslnl ı>-.ln para al

madan vereeektlr. 

Balbulıtl Amf>rlbnm Cemon ka
na.n.11 bu vul1e~ mini tdL Bu 
kanuna .-ön borcu olan dl"vlete 
lr.Ndl aoılamu. Fal<at Amer!lıaWar 
buna bir formül bulmaıı, krediyi 
Amerllıtaya tlmdiye kadar biç boro 
lanmamııı Holuıcla hil&meU zıa.. 

ıauıa aom$r. 

G6rlilii:ror '1 Amttll<a Boluda
ıuıı Alman lşcall allmda olm&5m& 
ratmen Londradakl &olanda bii· 
k6me-tinl "9Dm bmmaJrtadır. 

Yine bir N....,.ork haberi Bola& 
da lırall ... lnln lını Jüliananın 18 
Blrlnalkimuıcla llıındtle ı:örüte

oeflnl bildlnneltledlr. Ba mülika
tm .,........, tabii lt:ftdl meM>iesldlr. 
BanU.U da anlaşıldıiı yeçblie A· 

merika İn&'lilere7e bütün kaynalıt
laruı.ı a.cık bulandurmalı için p.. 

T&m dildı:at bir formül bnlmuıı o
lu7or. Bn ınuelle İnırlltenı esllha 
bakunı.n da.n mwanam ,-anhm ve 
nterl elde etmek 7olunda büyü.lı 
kolaylık ı:ör....ı.tır. 

ASKERİ 
VAZİYET 

Son habf'rlere röre, İ&illr: den!s, 
ha\'a ve kara kuvvetleri, Mısır top 
nkJarı leindt" it.alyanlann blrka9 
zaman f'n>r l iılfıaı etttk.leri Sidl .. 
Barran)y~ Jı.at"Şı büyük bir taarru.
.. .-~~l•rdir. G<>lrn tafsilata &'Ö
re bu taarnıa m11.valfaklyeUr ııe-

tKJ>Allf 

Işık söndürme mec
buriyeti kaldırıldı 

Arkadaş ..• 

beaiın yüzümde de i5tildıali tatlı 
cören birer ı:ülüımeme belirdi. 

Dördüıu:ii şişeden ııonra ben hay
kıracak oldınn: 

lngiliz - Türk 
ticaret anlaşma
sının kıymeti 

menmuiyetleriıı bir kmrıı kaldı
rılnut lıulımmaktadır. 
Sayıa hallgmınn, bundan son

ra, zaman zaman habersiz olarak 
yapılacak tecrübeleri cözünüııde 
tııtarak evlerinde, diikklinlarında 
hazırladıkları tertibatı iyice m•
lıafua etmelerini ve idari Dlakam

a - Umami ...,nral: Y111lanla laı1b 
'9e nwm.anu 7Hlb kararnamenin. meR
yet aevklbtde bvJu.ndufn mücltlet ar
tında tMıledl7el°""' alıııııı1' olan lıa1'&7a 
lıartı ıııaalıeleme 1ertlball balıti Jıalmalıt 

prtUe aormal renlı:U ııonımi len
.. - odilmJttlr. 

b - ıtoomi ,.. Jnısusi binalarda lo 1'0 

~ "1lılıırı: Lüsuın ,;iriileeek ... 

lar tarafından verilecek emir ft mıutlarda ani leailbeler 7apılaeağU111aıı 
tebligata v;rmalannı rica ederiz. alınmuı olan ....uıı.t muhat- edilmelıt 

K A .a A .a N A M E : şartlle nermal lenrirala milsaade olaıı
m~. 

1 - 15/11/Nt tarih ye 2/HetO oa71- ., _ - in-' luvlrall: - .._ 
lı ııa..._ .le Uılbllı: -1lne k•a- rakıl-'1r. 

laııı - M1'& taarrmlıırma lr.aqı "1lıtl&nı! d - Nakil vaıulı.l•n: EV1'flllıt) braP.. 
IÖDll.tirii.lml'Ari ft kararialınaaa - ---- name ne kabul edilmiş olaa ma&ll:e.leme 
n•mepbtn ....... ı &envira& .. , - Jo ve d1' sistemi baki kalacaktır. 
ııııklar - ,.. - aııdı:la inşaat • b&lılslerlne 
taall6k eden mad.deleriJe nakil vasıta

lanna mdleallllıt maddeleri bakkındald 
lıarana -1ıdakl tekilde la4llli İcra Ve.. 
lıtllleri lıe:retlııee 10.12.940 la>:lJıiıule U
hl ohumıqtar, 

e - Tahmil ,.. lahil7e Ye aatla itleri 
ye ftnis fenerleri tenvirata. aorma.1 ..._ 

lllalllarda eldııjıı ırıöl e>ere:raa ecleeei<llr. 

2 - Bn l<arııntamo neşri tarihinden 
mııleberdlr. 

•- O serseri Röstmn nerede 
acaba?• 

O, derhal nuısaya bir yumruk in
direrek homurdandı: 

·-Sefil!· 

(Başmakaleden devam) 
olabilma bu ablukanın hedefi, Al
manyanın mal ithal ve ihraç etme
sine manı olmaktır. Böylece Al
manya hariçten ham madde ve yi-

* ye<:ek alanuyarak darlık çekecek, 
ba Atırlan oluırlı.en, dışarıya mal satamıyarak ikinci 

bir sılunbya uÇıyacaktu. Bu da, 
Şimdi iliz 

belki de; 
•- Bu adam delirmit 

ler yazıyor böyle?. 

mi? Ne- o memleketin ikbsadi ıirazesini 
bozacaktır. Buna karşı, .Almıınya, 
bütün kara ve Baltık k...,u;ıılarile 
olduğu gibi Türkiye ile de uim 
miktarda, ticaret yapmak arzusun
dadır. 

DemektesiniJl. 
Böyle dememiJ olsaııız bile ıle

mekle hakkmız vardır. Zira Cavi
dan, Rüstem, çınar kelimeleri size 
hiçbir şey ifade etmez. Bu üç ke
limenin bizim bfıılarımızda _kaç 
ciltlik bir romanı oldıığunu nere
den bilecekıiııiı:. 

Evet... Bıı yazıyı ekurlten bir 
taş kadar hissiz kalmakta haklısı
nız siz._ Zira siz benim arbdaşım 
değfüiniz. 

Türkiye, meseli tütününü. satına
ia ve )'erine 1.-0koınotif almağa 
me<:burdur. E&er tütünümüzü İn· 
giltereye aatamu ve lokomotifi 
oradan alamazsak, nihayet, İngili2 
dostluğuna ve ittifakına tamamile 
sadık olmakla beraber, bu iki mad
de etrafında Almanya ile muamele 
yapmak ıztırarında kalırız. Böyle

Nnamettin N~il ce İngiliz, ablukasında ve ikbsadi 
harp cephesinde dost ve müttefik 

'yunan ha re ka" tı p k // elile, istemiye istem iye, bir gedik a t bo ug~ u açılacaktır. İ.ııgiltere, bir taraftan 

1 
1 ~ . zim iktısadi)ahmızı kuvvetlendi-

• (B"' taralı 1 Iıım sa7'ada) , (Ba~ tarafı 2 nci sayfada) rirken diğer ıa~·aflan hasınınm ik-
11 Birincikanun Çarşamba du çekilmektedir. Bu malumat Yn- da bu farklar tebariiz ediyordu. İki bsadi cephesini baltalamak için 

8.00 
8.03 
8.15 

Program 
Müzik 
Alam 

8.30 Müzik 
9.00 Ev kadını 

12.30 Program 

12.33 Müzik 
12.~0 Ajans 

13.05 Müzik 

14.00 Müzik 
18.00 Program 
18.03 Müzik 

18.JO 
18.45 
19.15 
19.30 
19.45 
20. 15 

nan ordusu namma resmen söz küçük de,Jet arasında ihtilaf çı- Almanyan • Türkiye ile alış veriş 
Konu~ma söylentlye salilıiyettar bir ut la- kar>a Milletler Cemıyeti derhal etmesini önlemek mecburiyctinde
;0.:'z~ saa, rafı? dan \erilmiştir. . işe müdıı.hale ederek hallediyordu. ] d.ir. ~~te son ticaret anlas_ması, bi

l .Bı_raz daha şınıald~. ltal) anlar Faraza Bulgar _ Yunan anlaşma- zıııı ılıraç malları,mızm çogunu, Al-
Ajans buyük hır karışıklık ıçınde rical ınazlığını süratle tesviye etmişti. manyaya değil; Ingiltereye ve Jn-
Milzık etm.ektedırl.,.-. Fakat tarafları;an biri büyük bir giliz 1"'paratorlıığuna satmak, it-
~';:~ Caz. Ş~l ~tabsında Yunan kıt'- de\let olurı.a artık iş komis)onlara halat eşyauuzın_ı_nü~i~ kısmını da 

20.45 
21.10 Konuşma 

21.25 Müzik 
21 45 Müzik 
22 .30 AJans 
22.45 Müzik 
23.30 Program 

tfcelenmi~Ur. İtalyanlar aralann.da 
~k :rübek rütbeli saba7lar da 
bulunan. 4.000 etiir ve-rmlşlerdir. İn
cflterentn orta Şark kuvvetleri 
kumandanı seneral Vavet taarra.
ının movnttaklyetie inklJ&f ellCtuJ 
blual haber Yermiştir. 

Geuenl Venoncln şinıall Afrl-
kadakl seyahatleri esra.renP bir 
hal aım.,,tır. Veysandın Llbya)'a 
7akm olan Tıınıısa ı:llmlş olmasl
le İııcillıderln taarruza &'f'ÇID<lerl 
ııad•ee blr ıe.adüflen mi lbarelllr 
ve mlnldar bir tarafı yok mudur? 

Berbalde hAdfstlerfn inkııılafmı 

bekl.,,.ek daha dokrudur. Bnnıın-
la beraber İncJllz taa.rrn~nun, 
Fransaıun mİi•takbel nzlyetlne 
yardım rtmesl muhtemeldir. 

HWisa edilecek olurı;a İn&lllz
ler, itaty:ı.nm 1\olihvrr ,ırketlnln 

sayıl ortağl oldukunu anJamı!'!ilar

dır ve Jıi.di.cı;f'ltrln gfnlılf müs:ı~ 

Rfhalardan lstifadP «>de-rek İ1 a l-
,-anlara mümkün otan her yerde, 
kan.da, denizde ve havada, müın
friin olan bütün darbelfri indire-
rek lflhverin bu 7.ay1f ortatmı ye· 
re tter"lll~k ve ondan sonra Alman
:ra ll• ""4b- kalmak istlyecel<le
rl lablldlr. 

Ysnanlılann harekih muva.ffa-
ld7etle devam etmf"ktedlr. İtaJyall
lann va.ı.t1etl düzrltmtk ma.Ua.c!l
le yaphll'lan birk:ıç iaa.rna.z plis
lıörliilmııştiır. 

Ertttinfn Ytna.nhlar eline 4ü.,... 
muinden 10J1ra İtaıvanlar cenup
ta ricat hallodtdlrler ve bu rlcat 
cUier mınlakalardakinden daha ba 
rhdlr. 

İtalyanlar rleatierlnl hafYlete-
rek hf'rhangi blr noktada liiratte 
tutanmak .im.ki.nmı bulamadıklan. 
daha dofrusu Yun:ınhlar onara 
bu bıılıtanı vermedltl takdirde bo 
mmtalı:adalıl 11 inci İtalyan ordıı
aıınun ook lehlfkcll bir nzlyele 
düşectii kuvvetle muhtemel s6-
rlllmei<ledlr. 

aları uç şı:duetlı taarruzdan oonra haHle olunuyor, mütearrızıo kim Alnıanyadan degı:I, Ingıllereden al
pek w.ühım bazı sırtları al .n~lar- olduğunu tayın nıcselesı içinden mak vaziyetini temin ederek İngil-
dır. çıkılmaz bjr muamma oluyordu. teı·enin yüksek harp ı:nenfaatlerine 

12 ADA RUMLARININ Japon . Çin müsademesinde olduğu !' fa:tdalı olacaktır. 
VAZİYETİ TAHAMl\IÜLS UZ gibi. Başka isimlerle tecrübe edil- Ingiltereııin bu ticaret muahede-
Atiua, 10 (A.A.) - Alina ajansı- mis eski usulleri yeniden tatbika sinden bir istifadesi daha olacaktır 

ıun bildirdiğine göre: uğrasmak, bunlara nekadar yeui- ki o da, Akdcnizin şark mmtaka-
12 Aıladaki Rumlara karşı İta!- Jik cilası vurulursa vurulsun, ağle- sında, yani Mısırda, Filistinde, l{ıb-

yanların tarzı hareketi hakl..ında bi ihtimal ayni neticeleri verir. rısta ve Yunanistan i\ı: Yunan ada-
tamamıle salahiyettar bir memba- Hü•eyin Şükrü BABAN larında bul~nan ve gillikçe arı-
dan alınan malumata göre, bir bu- makta olan Ingiliz kuvvetlerinin 
çuk aydanberi bu ı:uınlnrın vazi- iaşesini ve tütününü, bu mıntaka-
yeti tahammül edilmez bir şekil , '" Şehir Tiyatrosu ya en yakın olan Türkiyedcn sürat 
almıştır. 1- 1 ve sühuletle, daha ucuza temin 

20 _yaşından 60 yaşma kadar bü- ~!·.· • ~· . Dram kısmında edebilmesidir. Böylece, İnıriltere, 
tü.u Rumlar temerküz kamplarına ~- Tepebqında bıı nakliyata tahsis edeceği tonajı 
sevkedilmişlir. Bunlar en rutubet- da yarı yarıya azaltarak başka yer-
li ve havası en muzır yerlerde ku- 11/12/940 Çarşamba günü !erde, daha uzun seferlerde kullan-
rulan çadırlarda mahrumiyet ve Akşamı saat 20.30 da mak imkanını bulacakhr. Bir ma-
eziyet içinde yaşamaktadırlar. B U L U N j\1 A Z U Ş A K im Avustralyadan veya Hindislan-
YUNAN K.RALThIN ORDUYA Yazan: t M. Berri! dan İskenderiyeye nakli ile Türki-

MESAJI • ye limanlarından nakli arası:t' -
Alina, 10 (A.A.) - Yunan Kralı Komedi Kısmında da; zaman ve masraf bakımın-

Georges r.-duya bir tebrik mesajı 11/12/940 Çarşamba gündüz dan edilen istifadeyi uzun uzadı) a 
göndermiştir. Saat 14 de tahlile lüzum yok tur. 
İTALYA..'I TEBLİGİNE GÖRE Ç O C U K () Y U N U l\lüzakereler biraz UZl!n sürnıÜ >-
AR 0 AVUTL"LK CJo:PHESİ 11/12/940 Çarşamba günü tür, çünkü maksat, i~i ciddi tul· 
İtalvada bir mahal, 10 (A.A.) Akşamı saat 20,30 da maktır. •Dostluk kanlarla, alış vc-
186 numaralı İtalyan teb l•ğine p A S 1\ H A z R E T L E R 1 riş miskalle. sözü doğrudur. İyi 

göre; Yunan cephe•inde İtalyan elenmeden, sık dokunmadan aleliı-
'ol cenahına ve Osum mıntakasın- }erinde: •Kosva, Çam.ıırya• yazılı cele yapılan işlerin soııra meydana 
da yapılan taarruz tardedilnıiş ve levhalar taşırken Yunan milletini çıkan pürüzleri işin yürümesine 
derhal mukabil taarruza geçilme- İtalya tarafından hiçbir tehlike ol- maııi olur. Gaye, birbirimize oyun 
si üzerine düşman ağır zayiat ver- nıaılığına nasıl in~ndırabiliriz? etmek değildir. Biz ve İngilizler, 
rniştir. Gerçi Kosva, kendisiJe hususi nıii· önceden iyi ve sağlam anlaşıp, son

Cephenin diğer mıntakalarında nascbetlcriniz olan Yugoslavyaya ra ihtil8Isız yürümek istedik. l\lak
ltalyan kıt'aları işgal edilen yeni aittir. Fakat Çamurya Yunanista- sat, iki taraf için menfaatli işbirliği 
mevzilere yerleşmişlerdir. nındır.• yapmaktır; yoksa mihvervarl nü-

Albay Psaro, dağ taburlarının Grazzi bu suallere cevap verir- mayiş değil. 
haşıoda kahramanca ölmüştür. keıı ınüskül vaziyetle olduğu gö- Bunlar ticaret anlaşmasının mad-

METAKSAS İTALYAYA rliııüyordu. Mliliikatın sonunda di taraflarıdır; işin bir de manevi 
YUNA.: " İSTANIN KARARINI l\lelaksas Yunanislanın İtalya a- cephesi var ki o da, Türk - İngiliz 

oİLDiRMIŞTİ leyhinde her tiirlü tezahürattan dostluğunun sarsılmaz samimiyeti-
Atina, 10 (A.A.) _ Gazeteler içtinap edeceğine df.ir yeniden te- nin bir kat daha artmış olmasıdır. 

Yunan Beyaz Kitabı hakkında minat vermiş, fakat bir kere daha Talihimizi talihlerine bağladığımıı 
mütalealar yürütmrğe devam et· ~unlan ilave etmiştir: İngilizlerle elele yiirümekten, on
mektedirler. Ccyaz Kitap •21 aj;'US- •- Tamamiyet ve istiklaJjmiz !arla ticaret yapmal.lan, malımızı 
tos 1939. da Başvekil Mctah.sas i- veya milli menfaatlerimiz tehdit İngiltereye satmaktan ve sağlam 
le İtalya sdiri Graui arasında ya- ~dildiği takdirde bunların müda- İngiliz malı almaktan zevk duyu-
pılan uzun bir mülakatı da ihtiva faası icin çarpışacağız.. yoruz. 
elınektedir. Gru.zi cevaben bıı takdirde Yu- Ticaret anlaşması Türk - İngiliz 

Bu mülakat esnasında Metaksas nanistanın tamamile haklı olacağı- dostluğunu bir kat daha perçinle
sefire ezcümle şunları söylemiştir: ııı, fakat böyle bir şeyin mevzuba- miştir, 
•- Oniki Adaya nakledilen 8 ,,_ his olma<!Jkını sövleınistir. Abidin DAV ER 

J;erleriniz •Pirey(• gideceğiz, bü· 
tiin Egeyi zaptedc<:l g iz . diye şar-
1· 1 sö~· lerkeıı, Mareşal Badoglio Ar
ııavullukta alenen Arnavutluk hu
dutlarının genişletileceğinden bah-

Müflis Aleltsandır Stopaki ifl~s İdaresinden: 
Mü.flise a it Sabunhane levazımı açık arttırma ile Clbalide Fener cadde

~tnde 174 No. lu mahalde satılaraktır. İstiyenlerin mahallinde hazır bulunma-
ları ilAn olunur. (1057) 

itl::ts İdare Azası: Avukat l -cdrrken, Göriceye gelen Kont Cia 
N. D. noyu istikbal eden hey'etler üzer- Alkı vyadı Gençustnoğiu 

B O Y O K TA R 1 H İ R O M A N No: 7 3 1 hafidlerinl Bizans imparatorlanna da sarayın mermerler! üzerine rukler "" I Türk sibniyeli cihana dini için, kuv-
--- ~·· tefevvilk ettiriyordu. kokular vererek seriliyordu. vetile, orduslle bilbn okluitunu bUI .. 

'l"fJ'l'(•,11,1ü~~Pl~l"İl~'lljPl!flljm1İ-.ml ~ l~ı Um• ın.. ]J . Sli leymaniye camiinin inşası maYatJ Saray odaları ziynet ve debdebe Ilı 7ordu. 
J' ~ .! ~ r.,~.Jfl ~ IJI.._ :nlhll • 1 Lugüııkü para ile mılyonlar tutar.. taşıyordu. Blans tantanası Türk ıara... I Bütün klnatı Ttirklüie ram •nne-

1 Ayaso!yanın parlak ve zengin moza~ d ·· · ·ı d 
·~ ~ ~l~i;J] ,~LiJO~~ yı klerle parlıyan kubbesı karşısında ym :ı go~ uyor u. .. diyor, Türkhi.tteın b~lca. saltana&, Türk 1 TJ-Jh.Y' ..i ~il · 1 ı ı • lı IJ I(~ • 1 -. ı . ' j Fatihin i.limaııe e san'atkarane tabl .. , ı kle baş~ k ~ bllml d 

l .~_4LJiQJIL!. '11 ~j J. J!1fl U ~ j. 1 : _. .l . SUl c ymanıye, narin, rakik, muazzam bir ati sarayda parJ:ık merasimin, zbrnet u n .. a U'--v... yer u. 
--:-- - - cscr ı san'a t hal ınde yükseliyordu. 1 1 • Bu, &'Ul'Ur Ue dolu kalpler, 7iksek &-

1 

ve, sn'atin revacına. hizmet ey emıştL 1 
Yazan •• M, Samı· Karayel - J uslınyanos, Ayasofyayı bina eylediği I Iınlar, e>esıır kalpler, mafrıır nazarlarla 

b • S . Sarayın lttafcUne, Boğa71Çi l":ılıllleri 
ZRman m~ eııı ölrymana t'aik bır ma.. . . . . zafer i.bldeleri orta&mda doJa.tıyorlardı, 

İ5tanbulun her tarafından az.,met ve bet yaptırdı 'ı nı gormüş · de ııaz~re ~kıl eyhyordu. Denııin mıl j .•. 
' . .. .. 

1 
• 1 ıuJan Uzerine af&!' dalları. parlıya.n çe. Butüa: tlh1erde ralibiyetıe.n. a&ker-

ihti şam,, debdebe ve tantana hükum - Ey Suleyman. Sana galebe ettı.m. Jenkler cibi sarkıyor, bahçelerde zat:- t»tte bil saf dal ut nll'D ö 
sürüvordu. Bütün millet zengin idı. Demişti. e •· ma er ili 1' " 

o1 kum afaçlannm açık JeaJ, narların ate• rülüyordu. 
Refah ve saadet içinde bulunuyordu. Şimdi Türklerin vakur Süleymaru da 

ıi kırmızı çloekleri :»arlak ve Uışe yap.. B ki ~-~-- ue ~- -~' 
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YENi· PUDRA 
RENKLERİ 

Büylilt bir Paris terzihanesinin l Tokalon pudrası •havalandınl· 
müşterek mesaisile bir Fransız ınış• tır. Bu sayede ciltte hemen 
ırüzellik mütehassısının vücude gavriınericlir ve adeta tabii gibi 
getirdi"i yeni pudra halitası: görünür. Bu pudranın istimalile 

•Raeh~l·: Gayet beyaz bir cilt 
için • 0 ffaf ve saf bir güzellik te
min eder. •Peche•: Açık tenli es
mer ve sarışınların ekserisine uy
gun olarak pembe bir parlaklık 
verir. 

•Brun Soleil.: Esmerlere cazip 
bir sevimlilik temin eder ... Ve yal
nız Tokalon pudrası serisinde bn
labilecen;niz diğer bir çok yeni ve 
cazip renkler ... 

artık ·Malr.yajlanmış• manzarala
ra nihayet verilnıi,tir. Fazla ola• 
rak terkibinde •Krema köpüğÜ• 

bulunduğundan bütün gün sabit 
kalmasına medar olur. Hemen bu
günden Paris'te eıı fazla ra!"ıbet 

bulan renklerdeki Tokalon pudra
sım tecrübe ediniz. T<'~nin edece
ğiniz ! i-. ve cazip tesirinden cid· 
den havrette kalacaksınız. 

Devlet Demir yallan U. MUdUrlüQünden 1 
Muhammen bedeli 2932,5 lira olan 15000 ldlocram dökme petrol açık ek

siUme usulile satın alınacaktır. 

Eksiltme 25/ 12/940 Cwna ırünil aaat 11 de Sirkecide 9. İıletme binasında 
A. E , komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 219.94 lira teminat ve 
kanuni vesi.kalarile birlikte aynı ıün ve saatte komisyona müracaatları lA
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak komi!yondan verilmektedir . cll 5l4• 

·" ,. ~., ""'' • .-, • • .- < ..... •• .... ...... , ' u. 
, • • ·.- ,"'i. !rı.: • ~ .. ,..'i. .. 

iLE SABAH, ÖGJ .E VE AKŞAM 
Uu yemekten IOan (Ünde ü'ç cltla muntaıımpn 

diolerinizi lır(ala;ruıız. 

T eknlk akulu satın alma komisyonu ba,kan!ığından 

Cinsi 

Elbise takım.. 

Palto 

İskarpin (cııt) 

Adet 

431 

145 

389 

) 

Tahmin 
bedeli 
Lira K. 

18619 ,92 

2881.CIO 

İlk 
Teminat 
Lira K. 

139fi.50 

216.11 

Yıldızda bulunan Okulumw: ihtiyacı olan yukarda cins ve mıktarry1e 

tahmin bedelleri ve ilk teminatı yaıJlı elbise ve tfa_lto ayru şartnamede ve 
is!Gırpin ayn bir prtnamede llıalesi 7apıl.mak üzere kapalı zaı;Ja 27.l 9~0 
tarihine rasUıyan CUma günü nat 10,30 da ve iskarpin saat 11 de elbise ve 
paltolar Gümüşsuyunda Yükselt MObendls mektebi muhasebesinde toplana
cak olan komisyonumuzda eksiltmeye konulacaklardır. İsteklilerin şartnaro c-
yi görmek ve ilk teminatı 7atırmU il.zere i!ksiltmeden bir gün evvelin~ k"· 
dar okulumuza ve eksiltme eftnil de Yüksek Mühendis mektebine gelmr.lcri. 
Şartnamede yazılı belgeleri ihtiva edecek olan kapalı zarfta teklü mektuP
lan eksiltmeden bir saat evvel makbuz. mukabilinde verjlmi.ş bulunacaktır 

Postada vfil<i olacak gecikmeler kabul edilmez. (11625) 

SAVIN DOKTORLARIMIZIN 
VE HALKIMIZIN NAZARI DiKKATiNE 

Fi at 

UZUNLUGU 4-10 METREYE ~ADAR 
OLANfABOEST BOZAN) DUIİLE" ŞERiTLERİ 
ÖLDÜRÜP VUCUDTAN 01$ARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTAHZARDIR. 

CAN LABORATUARl-/STANBUL-Kufwu 75Kı . 

Murakabe Komisyonundan 
40 numaralı llin: Gürgen odununun :rq olaDlanna toptan 280 ikl yfu 

ııetı.sen, pera1ı:ende 380 üç 71iz ııeltsen, kuru olanlarına toptan 315 üç yüz on bel 
'ff perakende •ıs dört 7Ü% on beş kuruı Azami salı§ fiyatı !eebit tdildiğ>ııden 
bu fiyatlar Jılçbir aıreUe lecavüı edilelllİJ'ecektır. (117:1) 

Türk ordusu, Avusturya içlerine dolru 
firdiğ.l zaman Alman ve Avusturya or
duları azametli kuvveUerile ricat edip 
kaçıyorlardı. Türk ordusi.le meyda~ 

muhareb(·~i yapmak cesaretini göstere-
miyorlardı. 

Mimar Sinanın dehAsı Bizans tepele• naı.ireler yapıyor, paytahtının her kö· a ~-.-• P ll1ft .. _ .... _.7or-
raklar arasından sönilüyorda. d ... _1.._ kmıet ı &ı.--..ı.: -"·· _,._ .... 

rini azametli camilerle süslüyordu. şesini medreseler ve tabhaneler, çeş. u: 1HU n• ~ -.an. ·-k .-- İmtiyu Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer 

SON TELGRAF Basınıevi. 
Viyananm tetbolunamayışı bile Sul

tan Süleymanın azmini kıramam11tı. 

Ordunun çekilişi zaferlerle nihayet bul-
mu~tu. 

A:ı. bir zaman içinde, Sultan Selim ve meler, su kemerleri ile tezyin ediyor. Du-varlardan kokulu ve bir tebe9süm R.nhu bahtfoldu mesDai RfM enfaıa 'ballar ~ 
Silleymaniye camileri zarif kubbeleri, du. rlbi sark&o ruller, kayalara tırmanan Aclılar cildderln (hab) ..ı-den nh&r Davacı İatanbulcla Bahçelcapıda A.,r 
yaldızlı Alemlerile parlıyor, Rüstem Pa- Sarny SüJeyrnan Kanun! devrinde, ıarmaııklar aza.meUl blr «Öriia.üş iet- Cümle aa.o beldo elhan Hdl neba&ata Et. caddesinde ki.in ıtatırcıoiiu banın-

mil · ba•it bir şekilde idi. Kalın kemerleı kU ecL'J'ordu. hayM şa ca mülevven çinileri, ttııgArenk · da Aııaf Tuıa:r ftklll avukat Yusuf na etmiş adcUle vlkıaları kabul etmiı 
Kasun Beyin akıncılan camilerile Türk san'atına nümune •-- üzerinde mai kubbelerle yükselen bina.. Asıl bayat lstanbulda idl. CamUeriD Ellerinde Jıar·••t ey~- ııerriolnar '""" ~· ~ Hafid tara.tmdan t.bmııuıda Bahçeka· addine karar veriln1iş ve tebliğ tarihiD-

ton ne.fere varıncıya kadar canlann1 kil eyliyordu. Zaferlerden alınan gani· sı Türk 53.n'abnın zarafetine nümune cenl1 avhılarında, pembe arsuvanlarm DiifeydJ ~ine pimen aui'u s:Wariidü fr.-
İstrya'da 

teda edi1orlar, ordularının hareketini bu meUer mabetlere sarlolunuyordu. teşkil ediyordu. J"Ölgelerl altında ilunnttı mahbueJerl, mıa pıda Aşır Et. eaddK.inde Katırcıoğlu ha.. den itibaren 8 gün z.arfında istida ile 
IUreUe temin eyliyorlardı. Bir mtidde1 Her mlizafteriyetin ganaimi İstanbul- Uzun ve siyah serviler altında sarkık bürklert m;cıhteşem örflerile nının 3 ündi katında 1 No. lı odada mu- mahkemeye müracaat ~ip Y<!min ya-
&onra, Osmanlı askerlerinin Tunu~ta da din! bir Abide cşklinde yükseliyordu. seni!J avlulardan ceelllyor; hattm erkin ve uıemanın, Yeııiçerllerh:ı do- Sim hım olmuştll:m bot hartmi ctilsar ldm komisyoncu Tqçız.ade J.iebmet a- pacağına datr etmedi!i takdirde v:lkı-
Şarlken ordusile tarpıştığı &:örülüyor- Süleymaniye cam iin in in,a sı Türk bahçelerinde a.<mıalar kafe!i!lerden laşhklan Priılüyorda. Bedlası mesut ve muntter bir süm- l.eyhine 940-2025 No. lı dosya ile açı- anın ke...,bi katiyet edeceğine dai.r gıyall 
du. san 1atın1n da tek3n1 iılünü gösteriyordu. ark~·ordu. ıt~ul"ıi.rrnk eiçellter Şa.dirvı.nlann zemzemesl. Yetil klta.. renin hı.tJatına tercüman olu7orda. lan (250) lira alacak davasının yapıl- kararı tebliğine ve duruşmanın 31 - 12-

AKdenir., Barbaro~un cesur korsanla. Süleymaniye ca rr. lı, S<'kiz senedf' i k ı ) h'"" ı<'erelere kadar yiık!-.l·liyor, des~ dC3 belerin r.erln ya.uları k.a.lplerde dini blı Bah:uo, tabaii, ı.a.fer, röniillerl eanlan- makta olan muhakemesinde müddea- 490 saat 10 a talikine karar verilmiş ol-
rın::ı rotn1 oluyor, Türk saltanatı, mildep- bin Jkl yüz k trk yük akçe ile ın ... edı le11 t,. renklt·rlr rrmhı do~ru uzanıyordu. huşU uyandırıyordu. Her tarafta renk dırayordu. aleyhe 11Anen yapılan yemin tebligatına makla flyap kararı mak.ımına kaim oL 
dey ve muzaffer, yükseliyordu. bu muht~em nwbede cı,.ruzun ltunatlı 1 Sarı Vt' Pf"»•be l'iıllı•riu yaprakları ve uameti bi.ssedS.iyordu. (ilaha •ar) ra&mcC1 gelmediı?inden yemiııdan ımt.i· mak üzere DAnen teblij olunur. 1.1037) 


