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Yalnız bir tek 

adam böyle istedi 
ve böyle oldu .. 

.. .,,._ Çörçil, l tal yan milletine 
yaptığı hitabede, bir tek 
adamın her feye rağmen, 
lıendi•ini harbe Airülıle
diğini i•pat etti. Evet, bir ' "";,."4 
tek adam bu harbi ve o
nun mııkadder neticen o
lan haimeti idemiftir. 

' . 

" y,,_.: AbiJ~ DAVER 
L ıııPUa Baıvekili Çerçil, 
O İtalyan milletiae hitaltea ~ 

p A A M .. k 1 A v k·ı· N u T u K una a at e ı ı 
SÖYLEDi Ankaraya Gitti . -

•Papa samimi işbirliği
ne dayanacak bir niza
mın kurulmasını istedi 

• 
Royter ajansına göre 
nutkun ehemmiyeti 
Vatican, :W (A.A,) - Stefani aj;msı 

bildiriyor: 
Papa, buglln Noel bayramı müna..,_ 

C. Kerim lncedayının Beyanatı 

Liman Tahmil ve T ehliye kabili
yeti ôzami derecede arttırılacak 

Vekil, MUnakalAt ifltri - Hava istasyonları - Şehirler 
ll'ciSI telefon - imalathane ve fabrikalar. Deniz r:. 

caret Mektebi hakkııda izahat verdi Louılra radyGliWlda JUr 
nutuk irat etti. Bu nutuk, saınaıı, 
ifade ve ıiyaıet balwnlanndan, 
taheser addedilmeğe dejer. Evve
lıi, hitabe, İtalyanın her taraftan 
yediği darbelerle sallanmağa bq
ladığı bir za:nana tesadüf ettiril
miştir. •Buna psikolojik an• diye
biliria. Filvaki, Çörçil konuşmadan 
bir saat evvel, radyolar, Arnavut
lukta Himaranın Yunanlılar tara
fından cephoye varalı henüz iki 
buçuk hafta olan 153 üncü Kara 
GOuılckli taburla beraber zaptedil
diğini haber verdikleri gibi, Libya
daki İtalyan esirlerinden kampla
n giinderilenlerin sayısı (6,000 i 
bulduğunu ve daha binlerce esirin 
sevkedilmek üzere sıra bekledikle
rini bildirdiler. İtalyan milleti, Al
manlar kadar disiplinli olmad.ığı 
için, İngiliz radyolarının İtalyanca 
neşriyatından evvela, bu fena ha
berleri öğrenmif ve ondan sonra 

GABP ÇÖLUNDE INGn.IZLEKIN HA VA usu:abmEN B1K1 

bet.ile kendisine tebriklerini takdim et.. Bir haftaılanberi tehrimi.zde Ve
mı, olan KBl'dinaller mecllai balarını kilete bağlı müesseselerde tetlrik
bbul etmlltır. !erde bulunan Münakalat Vekili 

12 inci Pie, radyo ile de neşrolunan Cevdet Kerim İn ela · düa ak-

yollarının burad•ki tesisatını teftit 
ettikten ııonra Aıakaraya barekel 
etmiştir. 

Çörçili dinlemittir. 
Çörçil, mihver şefleri gibi müs

tehzi ve hatin, mafnır ve tehdit
kar bir lisanla ve yumruk sallar 

Trablusgarp 1 

limanı bombar
dıman edildi -lngilizler Bardia et
rafında hazırlanıyor 

---••ı----

Bingazide Benni na 
Ussu bombalandı 
Londra, 24 (A.A.) - Amirallik 1 

dairesinin tebligi: 

Akdenizdrki Ba~kumandanltk
(Devamı Sa. 5, Sö. 6 da) 

AS KERT, 
• 

SiYASi 

VAZIYET 
Amerikanın Al-
manyaya cevabı 
Güntlıı en möhlm bidl&eııl, A

merikanın Abıııaıı lebfildlne Yer
i dlil eevaphr, ..._rllı:a, ~t.eno
• ~ ırmıll mikyasta :ram- lıarar 

i verir Termez, Almanya derll&I 
1 t.ehditür bir llAnl& bu hareke
• lin bir lalırllı oldaimnı bil_., 

Ur, Baeün ..._rllı&, Alm&ııyanm 
bu tehdidine İıaa'iilere7e Janlmıa 
dev:ım edllecefl ıribl, Amerllıa.nm 

aü.dafauma aH maanam plinm 
l &tirat.le blUI. l lnl .., •• , ... 
i vap veriyor. 

{Arkası Sa. S, SU. Z a) ------

sibi bir sesle yüksekten konuşma- c H ! h p M 1 G 
mış; bilakis gayet mtlnis ve nazik, • a ortisi ec is rupu 
mütevazı ve yumuşak bir ifade ile, - -- -

•d;~ !~;:ç~~:s:u:ı:1ı:· ıiyaset 1 Ha r·ı c ·ı ye Ve k ·111· n ·ı n 
de, İtalyanın başına gelenlerin ve 

daha ela gelecek olanların yalnız • t • tt • 
~~~.t~:ı~~::: j~'..:1:::::s:~ İt::~ ı z aha tını as v ı p e ı 

Anlıara; !4 (A.A.) - C.H.P. Mrdls nubu buırun ~4/U/1940 aa&& 15.., .._ 
111 -.sıu Trabzon meb'asu Ha .. :uı S<LJlanıu rcfslııtlnd~ &-Opland.I: 

Yunanistan 
sevinç içinde 
çalkanıyor -Himaranın zaptı buyuk te

zahüratla tesit edildi 
• 

jHalk orduya hediye 
hazırlamakla mesouı ., 

bir hitabede bulunarak fi;yle clemitfu: .~e .. Y ı .. 
•- Her halde yeniden konacıılı: her 1 şam Ankaraya donmuştur. 

hangi bir Jliıarnın esaı prtlan JUa)ar- Vekil diin sabah ve öğleden --
dır: ra mıntaka liman reisliği ve Dev-

1 - Şimdiki halde milletleri bin'bi- Jet Limanlar Umum Müdürlüğün
rinden ayrmakta olan ltlne kariı zafer. de meşgul olmuş ve saat 6 da Hay-

2 - Karşılıklı iümatsızlığa karşı za-
darpaşaya geçerek Devlet Demirter, 

3 - Blltün hak.lam esasııun menfa-
ate istinat ettiği pren:"ibe lrarşı zafer. 

4 - Bütün devleUere uygun bir ya
şayış vasıtaları verebilmesi için dünya 
ekonoınisinde mevcut çok şiddetli ihti- 1 
lA:flara karşı zafer , • 

~ - Kardeş~., bir işbirli.iti ve samimi 
tenasüde kalbedHmesi için hodbinliğe 

karşı zafer. 

REUTER'İN MÜTALEASI 

Vatikan, 24 (A.A.) - Papa 12 

uci Pie'nin Noel münasebetile rad
yoda söylediği büyük nutkunun 
esaslı be§ nokta hakkındaki mü
him kısmı, Beutere &öre şudur: 

Yeni ni:umın esas şartlan ıun
lardır: 

1 - Şimılikl halde milletleri bir-

Fransa 
Donanmasını 

Vermigecek 
----·----

Hitler Frans-tyı işgal ıderse 

lncilterenin 
hareketinde 

ihraç 
bu-

lunması muhtemel 

Vekil hareketinden evvel kendi· 
sile giırüşen bir mubarririmize a· 
ııağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

«-- Dünya ahvalindeki fevkala
deliğin Tiirkiye gibi coğrafi vazi· 
yeti ve siyasi durumu mühim olan 

(Arkası Sa. 6, Sü. 2 de) 

Amerika 
Mihvere 
Vaziyet 

karşı 

aldı 
--------

Ruzvelt hitıbede bulundu 

Hergün 500 tay
yare 
plin 

lnşaaı ıçın 

hazırlandı 

( Arkası Sa. $, Sü. 1 de) Londra, 24 (A.A.) - Rcisicüm
hur &oseve!t, yardım pliınına kar
i şı Alman aksülamellerl Reiche'in 

~~ 1 ~flcri arasında biraz asabiyet hü-
"{J'~~~~e}l .küm sürdüğünü göstermektedir. 

~~~ !Çünkü bunlar, üınidlerinin hilü!i-

f~ı;~m~,; - ! na olarak Amerikan yardımının 
~ ~~~~~ İngiltere, işişten geçtikten sonra ınadığını tebarüz ettirmiştir. Çör

çil İngilternin İtalyan milletine 
asla düşman değil, bilakis samimi 
dost olduğunu tarihi delillerle is
pat etmiştir. Çörçilin şu sözleri, ta
rihi hakikatlerin tam zamanında 

tekrarlanmış bir ifadesinden baş
ka bir şey değildir: 

Rıwıamede JlaricJye Vt-kılinü:ı. Şükrü S:iU'a.coilunmı lr.abat.lnden lMtb b!r 
ff'Y yoktu. Celse açıhr açllmu lla.rlcl7e Vek:JI kürc;lye selerek iOll lzah&tm .. 
den beri g'eçen 15 rün zarfında memlıreketlmi3.in llarlci slyao;etUe a.likalı olan 
bütün siyasi mesele ve vuiyeUer hakkında bir saat kadar süren bir izalla.t&a 
balundlll&r. But hatipler kralından sonıla.n ıraallet"e Ur.ti&& eden ee'l'aplan J 
nrdikleıı ....,.. 1llDDDli biil\>e berauatı laııvip olunarak eelııeye •lh&J~ 'MrlldL 

HAVA HARBi 

lngiliz tayyareleri 

Bombardımana 

Devam ediyor -Ran havzasında şiddetli 
bir hucum yap.ldı 

yapılmıyacağına inanmağa başla

mışlardır. 

Alman matbuatının şimdiki tar
zı hareketi, Almanvanın er, geç 
Amernkaya karşı tecavüzkarane 
bir lisan kullanacağını söyliyen 

Roosevelt'in haklı olduğum!_ ispat 
etmektedir. Almanva. simdiye ka

l dar inanmak istem~i~ tehlikele
rin yaklaştığını anlamıştır. 

·Biz, daima, İtalyanların dostu 
olduk. Biz, İtalyan risorgimento
sunun, İtalyan milli hareketinin 
şanıpiycnu idik. Biz, Garibaldi ta-

Yugoslevyenın 

D ı t politik sı 

rafları idik, Mazzini ve Cavourun Uer tu"rlu•• l_ a-
perestişkarlan idik. 19 uncu asrı n 1 n 
aydınlatan İtalyan milli 'birliğine 
doğru bütün bu büyüık harekele, 
İn~iliz parıamentosu ve İngiliz hal-

rici ihtilata 

I' 
1 ( 

! 

.. ~urigede 
Vaziyet 

... unan asJlerıerı Görice ae 
Beledi)'e lılnaaı önünde 

Londra, 24 (AA.) - Hava neza
retinin tebliği: 

Dün gece İngiliz bombardıman 
tayyareleri Boulogne, Dünkerk ve 
Ostende'i bombardmıan etm~er
dir. Kezalik Lusvvigshaven de da
hil olmak üzere, Rhin bavzasında-

(Arkası Sa. 5, Sü. 2 de) 

İngiltere adaları ve Alman 

Yeni Amerikan müdafaa teşkilA
tının ihdası miinasebetile Knud-

kı yardım etmiş ve bu hareket, mani olunacak 
İngiliz parlamentosu ve İngiliz hal-

italyan Konsolosunun 
Otomobiline V un ı n 
Bayrağı resmedildi 

Atina, 24 (A.A.) - Başvekil Me
taksas, Chiınara'nın zaptını, hükil.
met azasına, kabine içtima halinde 
iken bildirmiştir. Nazırlar, hara
retli tebriklerini, zaferin birinci 
başarıcı B. Metaksas'a arzederek 
bu tebriklerin orduya bildirilme
sini de rica etmişlerdir. 

Bütün Yunanistan coşkun bir se-

İşgalindeki Manş &ahili haritası sen tarafından Amerika halkmn 
yapılan beyanat, Amerikanın tarzı 

Nevyork, 24 (A.A.) .- Berne'den hareketi hakkında beyanatta bu
Nevyork gazetesine çekilen bir t.>1- Junan Almanya Hariciye nazırına Göbel s, J e grafta şöyle denilmektedir: bir cevap teşkil edecek mahiyette-

.in tarafından sevinçle karşılanmış
tır. Babalarımız ve biiyük babala
rmuz, İtalyanın Avusturya boyun-
0.suğundan kurtulmasını ve İtal
yada tali bütün engellerin yrkıl
masını görmeyi bütün kalpleri ile 
iı.ıtıyorlardı; ta ki İtalyan milleti ve 
güzel İtalyan memleketi, kııt'ada 
birinci derecede büyük devletler
den biris~ Avrupa ve lucistiyanlık 
ailesinin parlak bir uzvu olarak şe

- 1 Yugoslav Harlciye 1, ,· Kahire c: 24 (A.A.) - Akde- vinç içinde çalkanma$ta ve Kral 
nizdeki vaziyetin inkişafı Surlye- ile Metaksas W! ordu alkışlanmak

tadır. Gençlik teşkilatı geçit resim
leri tertip ederek vatanperverane 
şarkılarla sokakları dolaşmakta

J dır. Yunanistan, bu arada, Noeli 

Almanyadan gelen ve Fransanın dir 

Nutuk söyledi dahili işlerine müdahale siyaseti- Knudsen demiştir ki: 
nin bir çok askeri mahfillerce Ter- ·Bu teşkilat, dünya vaziyetinin 

~ edilmediğine dair olan haber- fevkalade vehamet kcsbettiğinin 

!er burada doğru telakki edilmek- anlaşılması üzerine buhrana sebep 

Nazı rı nı n beyanatı ' de pek yakından takip edilmek
. 'tedir. İtalyan pre!lt.ij inin kırılma ... 

~ı, Suriyf' halkının Beynıtta bulu-
/ nan İta l,ıan Kornisyonuna karşı 
I alnılŞ olduiı,ı tavrın değişmesinde 
r gayri kabili içtinap bir surette . 
~, müessir olınuştur. 1 
' ' Devanu Sa. 6, !'ii. 3 de) 

1940 noeli Almanyay• 
sulh için sonun• kadar mü 
cadele kuvetini verecektir 

Berlln, M (A.A.) - D.N.B. bildiriyor: 
1 

kutlulamağa da hazırlanmaktadır. 
Hükumetin tedbirleri sayesinde 
her nevi et ve balık mebzulen 

1 
~,-ııll;iii;;;;iiöiiiiöiiii;;;io;;;;...., __ # ı Devamı Sa. li. Sü. 3 de) 

Almanya propaganda naı.ın Dr. Gö
bels ve refikası, nE"ıaret salonlarında, 

nasyonal ao:syalist iı;ti.moı.i yal"dım teşk.i_ 

ıatının bakmak.ta oldugu çocuklar ve 
anneleri için ananevi Noel toplantısı 

tertip etmlılerdlr. 

refli yerini alsın. 
Şimdiye kadar hiçbir zam.an mu

harnnlannız olmadık .. 
Çörçil, Büyük Harpte Almanlara 

ve Avusturyalılara karşı İngiliz
lerle İtalanlann yanyana harbet
tiklerini hatırlattıktan sonra, İn
ı:iltere ile İalyanın arasından bir 
kara kedi gibi geçen Habeşistan 

meselesini tahlil ediyor. İngiltere, 
Habeşistanm Milletler CemiJetine 
girmeğe layık olmadığını oöyliye
rek itiraz etmiş olduğu halde, l\lu
IO!ini Habeşistanın Cemiyete ka

Dr. Göbels bu munı"' beUe radyo ile 
neşredilen bir nutuk suy lem:iş ve her 
ı;eyden evvel, harp dola.yısile babalann 
~ hazan da annlerin Noel ba.yramınJ 
ailelerinden uz.akta ıeçirmek mecburi
yetinde kaldıkJanru tebarüz ettirerek 
demiı;tir ki; 

c- Harp esnasında herkesin feda

Ziraa Vekaleti iki 
milyonluk çuval 

ve sicim getirecek 
kArlıklarda bulunması ltı.:am gelmekte

ınası \e Hükümet namına tesbit dir. Fakat bwıdan evvelki senelerde ol. 
olunacak esaslar dahilinde izam! duğu gibi bu sene de her Almç çoeu
iki milyon liralık çuval kanaveçe tunun Noel bayramını mes'ut ve ""1kli Yugoslavya Hariciye Nazır 

MARKOVİÇ 

Ankara, 24 (İkdam muhabirin

dea) - Doğrudan doğruya müs

tahsilinden tütün mübayaası için 

. B. a- Ticaret Vekılleti hesabına Tiilün bulü için ısrar etmiş ve böylece Belgrad, 24 (A.A.) - D 
8abeş istiklaline hürmet etmek is- jansının hususi muhabiı bildiri- Limited Şir:.etile, Yerlt Tütünler 

tediiini gösterdiği halde, &ene ken- yor: Şirketi namına iki milyon lira 
disi Habeş harbini yapmıştır. Ha- Yugoslavya Harici e Nazırı Cm· kredi açılma;ı, mibtalısilinden zey 
lııepatan Milletler Cemiyeti azası car Markoviç, Zağ•.eb·de intişar e-1 tinyağı mübayaa>t için Ziraat Ban-

(Devamı Sa. ti, Sü. 4 de\ _(Devamı Sa. 5, Sü. 6 da) ka•ına bir mil:von lira kredi açıl-

· · t lı b 1' li t bir tarzda geçirme•i için trol>irier ahn. 
ve sıcını sa ın a p un an ına ye mış bulunmaktadır.> 

fialıoa masrafların ve yüzde iki Dr. Göbels, nutkunu eö:rle blirmişilr: 
komisyon ilave ederek Ticaret Ve- •- 1940 Noeli, Alınan milletinin mu. 
kalelinin direktifile alakadarlara kııvemetini fazla~tıracak ve Alm'1n 
tevzi etmek için Ziraat Bankasma milletine Al_manyanın bütfin hüsnü nl-

. • . , . . 3et sahıplenne getlrettgı ı.afer Vt sulh 
nıezuoıyet verılmesı HeJ etı Veki- için sonuna ııad&r müc:adele lıuvvetfnl 
lece kararlaştırılclı. verecektir.> 

(Arkası S. 6, Sö. ı de) (Arkası Sa. 6. Sü. 1 de) 

( Oilnilrı 

Yugoslavya 
Tekrar 
Zorlanıyor I 

lçl~c:lerı) 
bazı taleplerde bulunıılmu~tur. 

İtalyaya )·ardım için Almanya; 
Fransanın işgal altında bulunmı

yan üslerini_, limanlarını, demır~·ol

larını istemiştir, Hakikalıe. İtalya
ya yardımdan ziyade ,:J<denU. bel
gesinden bir ihraçla kar ·ılaşma

Y cuan: A. ŞEKJB mak için Alınanya"ın kendisini 

Berkesin &özü muhakkak ki Bit- emniyet altına almak istediğine de 
!erin ne yapacatuıda?. Yunan or-1 hükmolunabilir. Almanya herhal
duau Tepedelen _ Elbasan - Avlon- de Akdeniz temizlendikten sonr• 
ya hattını tutmak ıçın cephesini mücadele sırasının kendisine gele
munta2alll .,. mütevaıin bir tekil- ceğinin farkındadır. Bu mücadele 
de ilerletirken İıııriliz ordusu da ve taarruzda da İngiliz ordusu en 

Bardia'cı.ki •tef çemberini daral
ta daralta İtalyan ordusunun, öz 
Türkçe tibirile ilmüğünü sıkıyor! 
Bu vuiyet kar§151nda Almanyanın 
hesapları altüst olmU§hır. Fransa· 

tlaa y_Hi thlllk Wr mühlet 1f-* 

ziyade İtalyanın sağ ve sol böğür
leri ile cenubi Fransadan istifade 
edebilir. 

Bunun içindir ki Almanyanın M 

y•pbiı, ne •ypmak istediii, ..ea. 
De•- Sa. .. Si. 1 M) 



,,..,--.Ali RESULDEN 
.... 

SONRA--•" GUNON-----~ 

TENKiTLERi 
B 

!jA.KIJ< -
1 Eski olduğu hal- T . ı 
ide yeni bir mevzu ramvay malzemesı1 r 

Parti Vilôyet 
Tefrika numaran: 3 

lbni Süleyman, pervasız sö::lerile, 

halifeye adeta meydan okuyordu 
Kumandan, dimdik vaziyetini 

bozmadı. Dudaklarında müstehzı 

bir tebessüm olduğu holde: 

Rakibı gibi, kılıçlar ve hançerler 
altında mı can verecekti? ... 

Halifenin, d~leri kenetl .. nmişti. 
Bir kaç dakika bir şey sö~·Ji~·emedi 
Bu sükutu, Mehemmet bin Süley
man ihlal etti. 

Sobkla meydandan hang<>ilc 
te-vsinıl lilzımgcldığini tayiu ede· 

1 

nıedi&:iın ·S~ı·ay nı~)·danı• denden 
maalıldcki Uçümu Ahmet ~e~ın.e

siniu halı atnH\cak h.tııldir. 

Bu çe~ıucııin ıniınarı Usliibu Rö· 
nes~ns u~lübudur ki., tar7ı inşa.sile, 
tarzı ııul.u~ile lesi:; olunduğu dev
rin Zf"vki belliini tercünıe eder. Se· 

getirilemiyecek mi ? 
Otobüsler 6- 7 ayda gelebilecek, fakat tıamvay 
malzemeıi İngiltere ve Amerikadan temin 
edil~miyor. Henüz serbest dövizde verilmemiş 

<Mobtis v~ tramvay nulumesl ıem.111.i ğı:ı. OtobıisJ.erin beheri 15 _ 20 bin Ura

sarıu kopardığı girdibat ile yerdeu ~Jn lw!f'diyf'ye bukume~ ~r&tı&l .._ ya ma1 olacaktır ve iki ay ieindf' detU, 

k ık - b d f Yb verildıtini Ye btı aaıaemc ile o&o- ıaaalesel &ı\•·.a.k 6 _ 7 ayda reUrtilebHe-

neletdeııltt."ri arasıra bi budı ~ar· 

a an tozun, topragııı e e i ta· 
büsl.1ti.n llti aya k.aıclar AJne.r:•k.a ve ln- oekttr. 

vafı ola ola ne nakı•larıııın rengiu-
':l l'iltel"t"dr-u ~miu ohuıacatı yazılmıştı. 

den, ne de giizel tarzından eser Dun brled:ty~d.r u.LihiyetLar btr za.t 

kalnıı~. Batti Seyit Vehlıi'nin mu- bu ha~rltt"i tf'lu..ip f"d~relt b'T mull:ıni. 

Tramvay maJse.mesine ,-elince: Bo.n
l&n.n fimd.lik .İnP&cred.en temin cdile

miyetei"i anlaıplmqhr. Am.erl.kah ftr-1 

Kongresi bu 

gün toplanıyor 
İki senelik faaliyet 
ve ha kın dilekleıi 

' 

konuşulacak 

Vilayetimiz Parti kongre- ! 
si bu sabah saat 10 da Parti ı' 
merkezinde toplanacaktır. 

- Sarayınızda bulunan bazı bü
yük zevat, bu adamın kim olduğı;
nu, benden daha iyi bilirler ... Fa
kat mademki ferman buyuruyor
sunuz. Bu ismi, size ilk defa ola
rak, ben haber vereyim ... Kendisi
nin (Allah) olduğunu iddia eden 
bu sihirbazın ismi, (Hıiseyin) dır. 

Fakat ona (Hallacı Mansur) diyor
larmış. 

- Beni, ölümle tehdit etmeniz
den bir şey çıkmaz yiı Em i rü !mü
min! ... Bilirsiniz ki ben, Abba,i 

hanedanının en sadık beııdesiyim. 
Ve, sizi tahta çıkarmak için haya
tımı nasıl ileri attımsa, bugün de 

sizin saltanatınızı idame etmek i
l'in, düşmanlarınız olan (Kırmıti) 

!erle daıml bir mücadele içiıxk

.vim ... Fakat görüyorum ki, buıa
da derin bir gaflet hükıim sürüyôr. 

Sarayı dolduran dalkavukların iba-

tanlan kasidesi bile okunanııyacak rhnn şu iZ21ıa!t vermişıtlr: 
surette toz toprak altında kalmış-ı •- Y,.Juız olobıis lcııı 400 bin l'nlı.k 

j 

m.al&r L~e dew;ri fa.:da, ~Uif' u mal-1 

Kongreyi Parti müfettişi · 
Reşat Mimaroğlu açacak ve · 
bundan sonra bir kongre re

i i•i ile katipler seçilecektir. 

Salonu, derin bir hayret ve sükıin 
ı<aplamuıtı. Eğer .şu anda, bu mu
azzam salonda bir sinek uçsa id;, 
hiç şüphesiz ki kanatlarının sPsi 
duyulacaktı. 

neti yiizıinden, Abbasi taç ve tah

zemeden si.ya.de, demlrl az, işi çok maJ. J t bir serbeet dövize lhUj. ı.cllıltz vardı ye 
ır. anca.k bnnların l'etirtUnıesi tem·n otun- ı:eme vermektedir ki bu da traıuva.7 
Çeşmede su yoktur. Çeşmeain dukbn sonradu ki serbem dtiviz .s.Jaca- ma.lttmfl8ine u..ym.a.nıd:tadır.• 

sakafları ise yıkılmıya mabkiım 

bir haldedir. 

Hu satırları bugün biz yazdtk Zahire stokla-
sauınayınız. Bu satırları 28 sene 
evvelki bir mecmuadan ahyoruz. 
Fakat bu gü&el çeşmenin bugiinkiı 
halini bilenler, bu satırları 28 8"118 

evvelki bir mecmuadan naklettiği' 
ruize inonmıyaeaklar, biz 

rı ne kadar? 
Eti ucuzlatmı-
yan kasaplar 

Vaziyet o kadar müJıım idi k!, 
lıalifoe derhal kabul ve tebrik me· 
raslmine nihayet verilmesini em 
retti. Bir an, Emir Melıemmedın 

gözlP..rinin içıne bakarak, kısılnu~ 

dişlerinin arasından: 

tı, tehlikeye giriyor ... Şu halde be- sanaaaklardır. 
yudılı 1 

Beyanname müddeti 
dün akşam bitti 

Yıldı,.ıın cezasına çar
pılmaları bilrlirildi 

~>m yerım Şam :e Irak çöHerL d<'
1
.- I işt.e eski, eski oldu'1& halde yenı 

gil .. burasıdır, ya Emırulınumm ... bir mevsn.. Şehrimizdeki zah~e stoklarının Toptan et fiatlarındaki tenezzül 1 
Vaziyet o kadar garıpli ki, İbnı S.l&mi lsuf SEDES miktarı hakkında alakadar toptancı l<ilo başında 10 - 12 kurusu buldu-

ve perakeodecilerin miirakabe ko- - ' 1 - Geliniz. Sü~ymanın söylediği sözleri, halı- =============== . ki . gu halde bunun perakende satışla-
fenın kafası almıyordu ... Baş Ha- mısvonuna verece ...,., beyanname 

D~. Ve ağır ağır tahtından ine
rek. öfkeli adın1larla, küçük bir 
l<apıya doğru ilerledi. 

Basın BJ.rlı" ~1• a•a- müddeti dün akşam bitınış· tır. Ko-\ra ıntikal etmemesi beledıyece 
bci (Nasr), nasıl olur da bır hain 5 • 

· misyon bu byan..-ıameleri tasnıf e- hayretle karşılanmıştır. 
ıılabilirdı?. O da, -Tıpkı lbni Slı- 5101 davet 

* 
teynılan gibi- kendisini tahta çıka- decek ve umumi. ye~unu ~· ~ıku-ı Bunun üzerine dün belediye re

dıktan sonra vazıyetı Vekalete bıl-; isliğinden kavmakamlıklara bir e-tanların bıri idi. ve, ont.r tanıdığı 

Halife, 90n derecede öfkelenmiş- eundcııberı kendısıne karşı bir iha-
ti. netını hıssetmek şu taıafa dursun. 

Odaya girer gırmez, kendısinı en küçük bır şüpheyı bile zıhnınden 
takip eden ordu kumandanına dö- geçırnıemışti. 

ııerek: Halıfe bırdenbtre ellerini mrı,.. 
- Ya İbni Süleyman! .. Halkın rine vurarak: 

karşıSlnda söylediğin sözleri is- - Y3 VeJed!.. 
bat edemezsen, bunun cezasını sa- Dıye ~lendi... Oda)'&. derhal 
na hayatınla ödetirim. bir kaç köle girdi. Ve hepsı de yer-

Dedi. !ere kadar eğilrek, ha.Lıfnın emnnı 

Halifenin bu ~özleri, Mehemmet bekledı. 
bin Süleymanın kalbini rencide et- Halıf. sert bir ""sle ernrını verdı · 

Basın Bırliği Mıntaka Rrisliğin

den: 
Şelırımizde bulunan Matbuaı 

Umum Müdıirü Bay Selim Sarper 
şerefine bir çay tertıp edilmişhr. 

Bu toplantı mesleki hasbıhaller
de bulunmağa da fırsat vereceğin
den bütün bırlik azasınuı bugiin 
saat 15 te mıntaka merkezine gel-
melerıni rica ederız. 

PiYASA 1 

dire~~ktir Bu suretle yakında ku-1 . .. d .1 • . t" 
. . mırp~mış~ 

rulac::ık olan •aşe müdürlıiğüniin . 
vlicu<le gNır('{'egi zahıre stokları Aynı zamanda beledıye heyeh 
için hıç kımsı> malınım saklıyamı- teftısıye reısliğl ile emnıyet mü

yacaktır. dıirliiğü şubesine de gönderilm~ 
Dığer taraftan zahire satı;şları

na konulacak iızami satış lıatları 

komisvonun varınki toplantısınd ı 

tespit edilecektır Aynı ıuplantıda 

yağ fiatları hakkında da bır karar 
verilecekır. 

BELEDiYE 

cılaı, bu emırle kasapların her gün 

sıkı mürakal:ıesı bildirilmiş ve fı

Jtları ındınnıyen kasaplara c Yıl

dırım• cezası verilmesi tebliğ o-
lunmuştur. 

MlJl"EFERRllC 
ti. Büsbütün pervasız bir tava - Ç'abuk... Bav Hacıb (Nasr) ı 

alarak: çağırın. Heyetimiı Macariıta- Bütün ,ubeler bir yıllık faa- İstanbul umumi mecliıi 

Müteakiben de idare 1'ey'e-
ı tinin iki yıllık faaliyet ve he- . 

sap raporları okunup tetkik ' 
olunacaktır. 

Kongre~·c istanbul \'ilılyc· 
tinin IG kaza•ından 80 kadar 
3za i~tirak rdrektir. Bunların 
teınennill"ri ve halkın dilekle
ri ti~ gi.in sürecek olan kon
grede ehemmiyetle tetkik olu
nacaktır. Kongrede Vali ve 
Celedi,·e Reisi Lutfi Kırdarla 

1 mun\ini LiHfi Aksoy ve Bele
diye müdfü·leri hazır buluna- ı 
taktır. 

. -

ti illi Piyango 
bav!leri 

« I Oıt lir adım fazla ikramiye 
ödemiyecekler 

Mılli Piyango İdaresi bayilerin 
(10) lıradan fazla olan ikramiye
lerı ödemelerini menetmiştir An
kara, Istanbul ve İzmirde (10) li
radan fazla ikramiyeleri doğru

dan doğruya bu şehirlerdeki Milli 
Pıpango Büroları tarafından öde
necektir. Milli Piyango Bürosu bu
lunmıyan diğer şehirlerimizde (10) 
liradan fazla ·kramiyeleri Ziraat 
Bankası Şube ve Ajanları ile pos
ta idarelcrı tarafından ödenecek-

t- Ya, Eıııiriilmümin' .. Bilir.ı- Dedi. na dün akşam gitti liyet raporu hazırlıyacaklar azllları çağırılıyor 
niz ki ben, ölümden korkan bir a- Ortada dönen kasırganın büyiık- . tir. 
dam değilim. İsbatına muktedir 0 _ lüğünü arilamış olan kölelt>r, derhal Macarıstanla aranuzdaki ticari Yılbaşı münasebetile tekmil b<- 25.12.~40 Çarşamba günü saat 10 ı"lk 
ı · ·· 1 · - 1 · fırl.o, ı,r. Vazı!esı· ıc•bı olarak da- munasebellcrın daha ziyade inki- ledive subelerınin birer yıllık fa- da yapılacak Parti Vilayet kongı-e- Ticaret odasında 
amıyacagım soz erı soy emeyı de "'' • · b 

adet edinmedim. ima Jıaiiieye en yakın l:ıır yerde şalını teının eıme.k ve bölgenin ih- :ılıvetlennı hulisa eden raporla< sınde nizamnamenin 69. cu madde- seçim itti 

Diye cevap verdi. bulunan H.1cıb !fasr'ı ~·a~ırdılar tıvadarına uvııun bır tıcaret anlaş_lhazırlavıp .beledıye rıyaseti~e ver-,sı ~ucibınce İstanbul Umumi_Mec-ı Ticaret Odası meclisi idare inti-
İbni Süleyman, halifeye Adetl Nasr, çatkın bır çehN' ıle 1':efi ma.<ı ımzulamak ıçırı Peşteye !(tde- aneler alal~a.darlara tebl-ig olun- "' azasının da bulunmaları rıca o- h•b:ıtı için müntehibisani seçimi 

mevdan okuyordu. Nitekim halıfe gird1: rek hevet1mı1 dun Mararıstane muştur lunur. dün nihavetlenmiştır. Bu suretle 
de bunu anlamış olacak ki, vaziye- - Ferm'1tl buyurun. v5 Emtrıil- mütev!'l'<"lhen şehpynjzden ayni- Belediye hayvanları sekiz Belediye aleyhine ceza zaptı 4-0 ikınci seçim azası ayrılmıştır. 
tini biraz daha yumuşatmıya m~c- mümın1 • ııp•tır ııe,·ete Harıcıvp Veokiiletı saatten fazla çalı§mıyack 20 .'ıza da v;kiilet göstermiştir. Bu 

0-1 dı t l"k ı · h Be;;ıklaş beledıyesinin muzah-
bur oldu. Daha sakin ve müalyım Dedi. ıktı:<aı dnkt.0rlarından BP<'ri Tahıı = e ve emız 1 • ış erı ayvan- ]zalar bugün saat 15 te Ticaret O-

l 8 tt f 1 al t r ı rafat ve çamurları temizlik işlerı 
bir eda ile sordu: Kumandan lbni Süleyman. hal .. $aman rıvaset t'tmektedır arının >aa en aza ç ış 1 1 ma- dasında toplanarak 30 kişiden teş-

- Ühihiyyet iddıasına kelkan re ıl<.> Ba>; Harı ıııı serhestet" goni· I Tırareı Vekaletınden Zekı Zey- ma."' Hımayeı Hayvanat Cemı~e- arabaları ile yeni Ortaköy nhtımı kil edecek olan Ticaret Odası mcc-
'-u mecnunu hun" aye c'd··n k'~nıı•.'. 1 1 . ~-" •1 k b d ... d tının talebı üzerine dün Beledıye'önıine döktürüp bu sahili kirlettiği 1 .. "d • lan ., - w.. • şeb' m~ errnı tenıın etmek ıçın !(e- , ......... og u ,.. am ıvo mu uru e ısı ı are aza ru seçeceklerdir. 

N Reıslığınden alfıkadarlara teblığ lıman reıslığıne şikayet olunmuş-
- a~r.. ri s-ekildı. nevetlt• bırlıkte gıtmektcdırler. Mecliste bu yıl sanayicilerin a-

m..ıu. nrı Peştedek.i mıuııkerelerde nazır hu-lolumnuştu~ tur. Bunun üzerine liman memur- dedi7 den 9 a çıkarılmıştır. - Hangi, Nasr? .. 
- Baş Hacib. 
- Hayret... 
- Pekala, bundan mak,;at? .. 
- O kadar aşikar ki... Hilafeti 

Abbasilerin elind~n almak Ve tah
ta, ( . .\.ti Re.su!) taraftarlarından bi
rini çıkarmak 

Halifenin rengi, sap~arı kesildı. 

Çünkü kendı.si de, (11.furtaza .Bıl · 
lah) ın kanlı cesedine basarak Ab
basi tahtına geçmiştı. Şimdı, tam 
o tahtın zevk ve safasın• sılrerken 
oradan bir hamlede düşürülecek ... 

=============:: tunarak ,,]an Macarıstanın lstan- M A A R J F !arı Orta.köye gıderek hadiseyi tes-

ECZ8CI Hasan l:ıuldakı tıcarı ataşesı ıit: Macaris- pıt etmışler ve Beşiktaş belediyesı 
beraet etti tana gırm~tır. Muallim vekilleri Veki.letc aleyhine ceza zaptı tutmuşlardır. 

Senelerd~n beri ıtri1at ve milstıahse.. Dünkü ihracat müracaat ettiler Sıhhi imdat otol ımobillcri 

™ .-h .... w<b Avrupai bir ••nlle çaıı- İhracat vaziyetindeki durııunluk Üruver91te de açılan orta melı:.-
.. rak kt"ndlni ttntbt me.m1eke-t.1ttde 
<l&Jıl la.lıdlrl• ıanıtaa Ecueı B&sa.11uı devam etme.ktedır Dün muhtelif tep muallunlığı imtiharuru kazan-
bir buçuk ""'" evvel B&hcel<>P"•mdak! memleketlere 197 bin liralık Kıra- ınış olup ta ehliyetname alarak 
d•DO Y< to.brft•saı• .,..nıııasınd:uı mu- cat yapılmıştır Bu meyanda laviç- halen Vekil olarak vazifede bulu
ıenıııı iklncJ ıtır ~ malılı<ınesbıde ye koyun barsoğı. Romanyaya por- nan muallimler asaletlerının tas<iı

ttttyaıı •Lln•kie bulunn ınuh&t<emftli- taka!. İtalyaya kuru üzüm. Bulga- lti içuı Maarif Veltaletıne müraca-
11la Mna erdltf .-e -.uaaıyetmı.n lla:L. 
ı.o.rU• ,,.....,1 e<lltl -™ınlyeı.le u- ristan ve Yunani.stana balık gonde- atte bulunmuşlardır Keyfiyet tet-
l>ef' ı.1ııuıı .. 1ı.r. rilmiştır. kik ediJ.nıek~. 

arttırılıyor 

Belediye Reisliği <Cankurtaran• 
otomobıllerini 6 dan 12 ye çıkar

mıştır. 

4 otomobil daha alınacaktır. Bu 

suretle vililyelimizin her kazasına 
bir cankurtaran otomobili isabet 
edecektır. 

Yeni yolcu ıalonu dahili 
hatlar yolcularına tahıiı 

olunuyor 

Tophanede bulunan Denizyolla
rının yolcu salonu Sirkecideki sa
lon gibi ~ hatlarımıza işliyen va-• 
purlardan çıkacak yolculara tahsis 
edilecektir. Bu sebeple ııalon tevsi 
ve ıslah edilerek ihtiyacı karşıla
yabileeck bir şekle ifrağ olunacak
tır. İleride bu salonlardan bir tane 
de Karaköy rıhtımında yapılacak-

ıtır. 

rç';;b~;:;Voo <dlo~ol 
'- Yazan: MAHMUT YESARi ' 

titrerdi. Dik. emreder ıribi çıkan 
sesini, ıürülıtilü kahkahasını du
yanlar. onu. kuvvetli zann...ıerler
dı. Halbu.ki onwı bütiiu kuvveti 
ge"" sokakta korkusundan bağıra 

bagıra şarkı sö;vlıyeu hır adamın 

ya.karken sordu: zik bir arkadaş, bildiği gibi oynu-
- Senin nöbetin bitti değil nıi? yor ... Bu. kaçıncı oldu be kazım? Ekmek 10 para ucuzlıyacak 
- A.rıf gelirse bite<:ek. Avuçlarını birbirine vW'arak p-\ Ekmek narhını tespit edecek o-
Operatör Nazmi: sat. mavi göz. kırılahyordu: .lan komisyon Cuma günü beledi-

lerını açarak baktı; - Ah, ne olUl', bir gün yanılıp vede toplanacaktır. Fıatlar.n şim-

Cemil Kiızım bir kahkaha atıı· J rete, na.<ıl. ne diye soracaktı? .. O- neş'esi gıbı. ciıli. sahte bir kuv-
- Yavrum, sen de benı ış 11;10 nıı dort ay "'""elı Ournevle Sadi· vettı 

ça{:'ınyor!t-un! 
1 
ye~ c ta ıtan kendı~ı'.' dı ona sor- Ceıııil Kıizını, esniyormuş gibi 

- Arif gelirse mi bitecek .. Yine da, senın yerine bana teklif etse .. dikı narhtan 1 O para aıağı olacağı 
seııı bUl'aya çaktı, beydendı gezı- Ağzının payıw alır, görür günü- kuvvetle !:ılın''" ol• " akladır. 
yor değıJ nıi?. Bugun yine ne ma- ı nu. 

sal okudu? j Cemil Kazım: 
Cem.il Kazım, yazıhanenin onun-, _ Peki amma, dedi. Senin b.id- Küçük Haberler 

'. '\' "\" 1a1t 

~ı-z:a.-~ 

D I .Ş __ 
POLİTİI' A 

/Eden Haıicige 
Naz.rı 

Yazan: 
Prol. HiUeyin Şükrü Babart 

M ister Çörçil kabine>inde 
ulak bazı tadilat l·aps· 
rak Hariciye Nezaretine 

o ~nakamı evvelce işgal ctıniş olan 
Mi.ter Edeni getirmi~tir. Eski Na-

l. zır L~rd Halifaks da VaşiııgtGn se· 
farelıne tayin edilmi~tir. 

Bu iki tayin de Biiyük Britanya 
için ehemmiyeti haiz hadiselerdir. 

. Bu hareketin başlangıcı, öyle ev· 
1 velce bitaraf de\ Jetler matbuatın
da intişar ettiki veçhi!e, Baş\·eki· 
lin re'sen kabinesinde bazı deği 

şiklikler ~ apm•k istemesinden ileri 
gelmiş değ;ldir. Yukm:tın cereJanı 

bu tahvilleri i~t J nı etmiştir, 6-
gilterenin Amerika nezdindeki se
firi Lord Lotyan birkaç giiıı e\·vel 
vefat etti. Bu zatın zıyaı İngiliz 
diplomasisi için acıklı bir kayıp 

sayılabilir. Çünkü Lord Vaşington 
.-e Nevyorkta çok iyi ve yüksek 
dostluklar temin etmiş ve İngiliz 

davasını Amerikalılara iyice anlat

rnağa muvaffak olmuştu. Amerika· 
da gün geçtikçe İngiltereye yar· 
dun cereyanlarının kuvvetlenme
sinde müte\•effanın tesiri dikkate 
değer derecede olmuştu. Sıkı biı 

bitaraflı.k halinden İngiıtereye ha 
yırhab., hatta son zamanlardı 

açıkça muaveııetkiir bir durumun 
Bahriınulıitin ötesinde ittihaz olun
masında sefirin rolü hıç de ihmal 
edilemez. BiJl,assa bir aralık Lon· 
draya gelerek kabineyi Amerikada· 
ki vaziyetten habeı-dar eyledikten 
sonra avdetinde bütür Amerikan 
matbuatı tek dille Büyük Britaıı 
yaya müzaheretin ınklaştırılmas 

fikri etrafında toplanınıı; oldu. El· 
yevm Vaşingtonda bulunan İngilia 
hazine müsteşarı l\Jister Filips ma
li mahiyette ve İngiltrenin sipariş· 
lorini karşılama imk.iınları hakkın· 
da Amerika maliye nazırına izahat 
vermektedir. 

Büyük bir avans ve istikraz ak
ti, mühjmmat ve le\·azım ve er-ü.' 
satış tarzları Amerik.adaki mevzu• 
at ve imkanlar çerçevesinde müta
lea olunmaktadır. Suyun öte tara· 
fında infiratçılar hariç, herkes fili 
muaveneti yüzde yüz çoğaltma~• 
temaytil etmiştir. Hatta Almanra· 
~ a kar~ı biraz da haşin bir çc!ıre 

göriinÜ)Orsa bütün bu neticel~rd• 
ölen sefirin de hissesi vardır. ı~u 

katlar nazik ve mali, siyasi müza"' 
keratın inkişaf halinde olduğu bit 
sırada ansızın zuhur eden üful 
hadisesi İngiliz Başvekilini süratl• 
bir karar ittihazına sevketti. Alela
de zamanlarda olduğu gibi uzun 
müddet bu mevki sahipsiz bırakı· 
lamazdı. Oraya ikinci planda bit 
adam da gönderilemezdi. İngilte
re galebeyi istihsal için Amerika· 
nın kat'i ve sıkı yardımını e5asl1 

bir şart olarak derpiş etınektedi>· 
Londrada Başvekil mükerrer nll" 
tuklarında, halta İtalyan milletine 
vaki olan dünkü hitabesinde b 
cihet üzerinde ı.srarla durmakta· 
dır. Binaenaleyh Vaşington Londr• 

için en hayati ve en haı>Sas bir nıet 
kezdir. Oraya ancak filen hariciY 
nazırı bulunan. ve Başvekilin bn 
tün düşüncelerine yakından viıkt 

olan bir phsiyet ıtidebilirdi. J..<ır 

Halifalu bu bakımdan en iyi bı 

intihaptır. Nüfuzu, temkini, itid• 
li ve tecrübesi herkesçe müscllcııı 
dir. Lord Lotyanm işine onun hı 

raktığı yerden, hiç tereddütsüz de 

vam ettirebilecek yi:ıe odur. \' ~I 
nız diplomat değil ayni zanıaııd 
siyaset adamıdır. l\Ieslekten bir ' 
lirden. çok daha üstün ve cerboı 
lidir. 

:\azmi, itiraf eden bir tavırla: ı mak bıru garıp gelı~ordu kollarını arkaya ıtcrek gerindi· 
- Dur be çocuğum, daha me~e- - Kudret, onlarla benden daha - Hiç. dedı. Bugun ba~-Li yorul-

lr~·i anlatmadım .. dedı. ' ahbap d•ha do.ı olınu~... duru. 
!."~nıil İ{ôzuna daha Lı~·nde ~·ak- Kupıra \'Uruluyordu: Nazmi, bnşuıdan fesi atnuş. pnn· 

dekı kolıııj:a oturnıu~tu: d '-ni anlanuyorınu.. 
- Teyzesı hastaynıı~ .. 
Na2tui. sıgaranın ucunu 

çigııı) erek homurdandı; 

O, terden yumşamı~ yakalığını. 
ağzında 

Vaşingtondaki gediği doldururk• * Pasif . Müdafa Komisyonu asıl haricive nezareti de ibmal ol 
Persembe gunü vılayette toplana- dı l\. 1. t ç·· ·ı ~ti 

la>1ı, ;::ôzlerinin içi titriyordu: - Gırinız. dedi. talonunun cebındeu çtkardığ"ı biı-
-- Bııgi.in 'ana birini gihtcr•<ek- Operatör Nazmı ber. kapıdan yuk hır keten mendille terini ku· 

tim. Ben bir J..adıu seviyorum. Pek lıaşını uzatmıştı: ruluyordu. 
>e\İ) oruın da değil, fazla ho~uma - Yahu, bu ne dalgınlık! Uyu· _ Şışmanlık berbal bir illet be .. 
gidi)or. Fakat Allah cezasını yor muydun! Göksu destisı gibi. sabahlan aqa-
•llangi g:in aranızda neş'elendiği- Nazmi be), açık sarı •açlı, donuk ma kadar, oturduğum )·erde sızıyo· 
ıni giirdüniız?• Zaten bu itham al- ma\"i gözlü, şişman, kısa boylu, la-1 ruoı. 
tında kalacağını da hesap etmişti. ühali tnırlı bir adamdı, Halinde Kapının yanındaki, geniş bir kol-

Sadiye, hiç müteessir göriinmü- çok okuyan, çok çah5an insan.ların tuğa çökmüştü: 
yordu. Bıı üç ay, onun hayatında durgunluğu vardı. Teşrih mas&Sln- - Bu oda da hiç bavo almaz ki 
araba hiç bir tahanül olmamış da kat'i bir hakimiyetle hareket e- kardeş .. Bir sigara at.. Yine yo
wıydı? •Kudrete sormalıydım, di- den elleri, her ı:ünkll maddi haya- ruldunı. 
~urdu. O elbette bilir .• Fakat Kui- ta karıı, bir çoeıı.k iraileaizli.ğile Cemil Kiımıın verdiği sigarayı 

- Teyzesi!. Bilırim ben o mad-
rabazlaruı teyzelerın.i .. Yüz, surat 
tcrtetniı.. S'-"n de bu yalanlara ina
nı~·or ınusun? 

Birden co~rak anlatmağa başla~ 
mıştı: 

- Te:ne<ıi hastaymış!. Vallahi 
yalan .. Çiftehavnzlardaki ela göz
lü teyze!. Ha~·di efendim, ona. sen 
kanarsın. Ben, giiç yutarım. Biz 
de Ta< mektepte ot.-u'Cıuk kuzum. 
Bulmuş senın gibi uysal, sessiz, na-

meııdilıııın ucıle düzeltmeğe çalı-

şıyordu: 

- Nasıl kızmam. Can, o beyin 
canı. Keyif, o beyin keyfi. Sen, 
muhakkak onu bekliyecek misin? 

Na•mi. mendilıni dizlerine yay
mış. Ellerıle ütülüyordu: 

- Grdün mii aksiliği şimdi, bu
gün ameli;vatı erken bitirdim. Ka
zım da nöbetten knrtuluyor, hazır 

hava da giizel, ~ö:vle beraberce ge· 
zer, dolaşırız, denıiştim. 

( Af"lcası var J 

nam~z . ıs er orçı oraya ... 
rak sıgın. ak, siper, ışık ~askele'."e, 

1 

ter Edeni getirmekle kuvvetli b 
elnplerın çalı .ırılması ışlen uze- hamle yapmıştır. Bu zatın şah 
rınde görüşecektir. • esaı.en bir program \'e bayrak! 

* Dün Üniversite konferans sa- Ta Habeş seferiudenberi ve hat 
!onunda Profesör Haurowıtz tara- daha e\·vel toptancı devletlere 
fından <Harp ve yeni gıda mad- diktatörlere karşı aziınkiır da•r 
delerı için milletlerin mücadelele- nılmağa taraftardı. İUılynya kar 
ri• mevzulu bir lronrerans veril- çok şey yapılamaması ve Habc~ 
m:iştir. tiliı•ına imkan verilme•i kenılı• 
* Üsküdar - Kad·!<öy havalisin- pek zi~ ade muztarip ediyordu. l 

dE"ki tramvavlarda birinci mevki- kat eı;ki Ba"·ekH Mister ('t•ıı• h• 
!er azall!' · ştır. (Devamı Sa. S, Sü. 5 de) 



.. 

·r 

ııİ 
. ,. 

Lord Hali/ak
sın Vaşingfona 

tayin edilmesi 
~~~~-... ~~~~ 

Amerikada çok . 

iyi ka2ılandı l 
Amerika matbuatının· 
harareti i neş; iyatı 
Va~ingon, U (A.A.) - Hariciye 

nazırı llull beyanatta bulı.uıarak 

Lord Halifaksm lııgiltere Uırafın· 

dan Amerıku buyuk elçiliğine ta
;\ iuıniıı Anıeııka hüklın1ctiuce 

mcnuıuniyetle kar~ılunılı,tını bil
di rn1~ \ ·e dcr .. ıl~tir k: : 

•Lord Jl:1! • !ak.,ıtL nıeınuriyet ha
yalıncu ~atı '~.ı. i~ler kendisini bii· 
yük elçi olarak Aınerilr.aya kabul 
ettirecek mahiyettedir. Lord Hali
fal;sla berahe.r çalı~ruayı meruou· 
niyetle derpi~ edi)·orum .• 

GAZETELFRİN NEŞRİYATI 

Yunan 
Erlerine 
Hediye 

TUrk kadırılarmın gön
derdiği ŞBker Yunanlı

ları müteht>ssis etti 
Atuıa, :l-l \ ı\ .:\ .) - .. .\t: n~ı 3J ~t\:i l 

bi ldiriyor 

Bütün. ıazt: l cleı · Tu rı ... Jtad ınla

rının, İlul)nnlarla ha rbed(· ıı Yu
nan :ısnc: 1c ııc hNi iy(> l<"r göndf'r
ıncktc old !;l kl;,ı.rından beh.,,etmek

tcdı :ler 

Est a gu.. r te .. 1 e zcu m le, şOyle 

denıcktedir 

Kadın ve erk~k bütur Tur e--
rin Yun~n nrriu .suna krı ı d uyd;.tk 
lan nıı ... lı abhe : tC'za tıı...; Jerine l.I • 
ol;naktny ,.z 

Yunanlılar hiç b ır zaınan rwn 
körlük etnıemışleıdi . Zarnanı ge-
lince "n innett.arltğu.nLzı ısbat ~t ... 

n1e!'tinl bilece~ iz. 

fıtDAM 
~ ~ , .. ' - .. 

Günün - --- ~-

B ü y IÜI k Da va 1 ©ı r..._! '-..:;.....-~ 
evzuu 

Devletlerin 
getirmek kabili~·etini göstecebile
cek nıi:viz? 

Kulaktan do!n.a 
malumat! Polonganın ~igasetindeki ıAme ika 

1 
Bueün zaıuan n1e. C'le~i, harbin .. d d 

h l t "k v • t• - nra a sıra a bu be~ !it.. lafı tek arici siyaseti s l rar az 1 ye 1 n en esaslı ıınsurlarındon biri olınu~- rarlar, durııruz: 

1 
tur.. Ad d k' .... _ . - anı ~en e. onun ılcr. hı·µ 

tayin edildi Yazan: Hamit Nuri Irmak l Anahtarı . :'le\'~ork Hcrald l'rıbuııe gazel<·- , kulaktan dolma ~l'}!er, kıılaklan 
31 ınuharirlerindrn biri de su ınü- dolma ı · ıl · ·· ·· ·? 

ına ıırna a gcntı \"urur 11111 

- - • De\ letlerin si~· asctlerindcki is- taleayı ileri sürmektedir: Kulnklun dolma ınalün~atliı h.ızt! 
Polonya Pt illi kon. tikrarlar, bal için olduğu gibi, ati 6ı -- - • - - -- •E:iier mihvrr dc\'letleri nihaı ca.1<a satılır mı? 

itibarile d~ •ullıüıı, sükunetin. mil- H itler AvrUpOSI n _tam zaferi kıızan_acaklarınd~n 1 Enebi giinkü gazetelrrin birio-
seyinin kararı li kalkınmanın devamı""· refahın 

1 
emın ol,alardı Amerıkanın lııgıl· ı de, yine bıı kulaktan dolma ınaliı 

- - -· -- - · • ınenfi yollara sapmasıaa değil, ns' d te,·eye ~· ardımını t:oktan bir harp n1at bahsi ta7t."lt.oni~ · ordu. Peki an1 
1 ıcam an sebebi addederlerdi. 

L h
• t b " k" müsbet sahalaı·da in\d,a!ıuı temi- ma . maliunat denilen se,· in•anın e Is anin U gun U M 

:l'luharrir, Amerikan yardımının kııl.· kta d ı d .d d ı ne ;\"arar. h d c1. n o nıa7 a n('Tl' en o ar 
19:19 yılı mart a) m<lu İlul~arun o rum ur il daha geni~ bir mikıa~ta yapılmu· ı: uaba? ~lalümat en!i\·e dej•i'dir 

V Zl'yetı' tan nıyor . smı ı>rarla talep ettikten -..uı·a. ~·a- l.'I buru d d ·- ·11. k •. a 1 Arna\· utln~a tc.·cct\'Ü7le hiikınli al- -- . ... il an. 3"-UfC egı ' ır 1 a· 
tına :.lma,ma, daha e\'\cl Alman· YAZAN : :::: ' zısına 0~ 1<' de\ anı etıucktedır: C:ıztlan dolsun, elbette ki , a kulak-

. Londra, 24. ~AA.) - l'.ondca.da· ~anın Siid~tlorle '""kfm a~ .. i~·i ' Meşhur Am-.rikalı Mı.harrir uDonnnmaıııızııı en güzel gl'mİI<- tan . ~a g<.:zden ~·alıut du
0 

hem kıı -
kı Polonya nuJh kunf e~·ı taratın- ilh:ıkına. ntlı:, ,c t ( 'ekosJo\.ftk"RVJ I rinden bazılarınu a<: ık dcni.ıde ta· I lak. hc111 gözdt•n dolacaktır. Bugün, 

1 dan kabul edilen bir k~rarda ~••,·le isf{nline tek:lrldHn1 C'den z~ıın tt ı~la.r- Mc. Cormick lilne ~ıkın:.ık fır~ahnı \"C .. uıeli~ iz. 1 diin~anın en büyitk. en ıne~bur bir 

denilmektedir: 1 iaıı e\ \l'l. 191!) , 11 fh muahedeleri- Bııgün muattal bir halde limnn· ı üni\crsilesinden birindlikll' \1k-
Polonya ruınhurİ J t'ti. huricı si-: nin in1za..,ıudan ~onraki s(~nrlerde , l:ır1n11zı doldur~n \'e eski bitaraf nıı~ olan bir insan. hiÇ' süphr iz ki 

t . · b .. ··k ku"<u" k lıı··ı.. de ' lı k A ·1 B lk N'enork, 24 CA.A.) - \laruf l d 1 1 · b 1 ·ı 1 d "ki d"' b' ı.. ı · ya~e ıııı n~·u · ; 1 un "'- ccnu u !•ull' · ı \rupa ı l " a an- · · C\ ~l er<.' aıt u unan. gcntı ere ora an ,\'u en ıgı ır aı.;., nıa u-
1 tl . k h d .. muharrirlerden u .. Corınirk 'c• · t "k" ·· .. e trın ~·u!ı.anıa. u s:us un a ınu- Iarda iki "ı İ} n ~l birlik ıuanzunıe...,i · • · bunların ta .) .,\}arı lıakkı11da acaba nıa ~·u -unuu çogunu orada hm·a· 
sa\·i haklara ahip bulunduğu hak· nı · ·;\dana gt•t"r ilın i~ti: Ki.i<;ük i\n· york Time~ gaz(•tt.·-..indtt ya:ı.dı~ı hıı 1 na~ıl bir kar · ır \ C' rilercktir" Fik- larının takrirlerindeu. mÜ!->ahabe-

1 kı,1daki sar~ılnıaz ıu·t•n,· ip!~rt• i'ti~ f tant \·c Balkan A;1tantı. Hilahal'e ı~ak~lcde, .Se\·JorL.un bu"ünkü va l rinı~e buıılar~au cah~ınak i~tiveole lcrinden, konferaoslarınd<ı&n alın~ 
nadc-n tedvir etnıC'klcdir. 1 hu iki !-Iİyasi hirlik, ~,-l· kdig:erini ta-' zı?'etın anahtarı o)du~unu sö~·lt-· rt• <· alısmak fırsatı ,·t.·~ihn-lidi~. Di· tır. Bundan binlerce yıl önceki. e 

i~te bunun i~indir ki Polon' a l 11ı a n1l1.\ un b ir ku,:vt-t haline ıeti f dtktc.n sonra ~:·~- 1<' .d.cnıck~cc.hr : 1,;erlcri~i de ya !·ahşntı~a tDel"bur pek nıc~ur ::\le ai:yyon mektchinin 
Cuınhuriyeti. !o!iddet ve t~avüz rildi. (ı'akat mi.ite. anit, ınüiceanis ~Bız haı ııte d<.-:..;ılız. Fo.;t>.ut harıı etuıeliyiz. ~·ahut da Jinlanlarunı...ı namlı, ~nlı çömezleri, alliınci ci
harek<•lleri neticc,iııde Polonya hir biotle. bir ku\'vet haline hır ıür- bizim etrafıınuda dula~•!' durmak- k han olan hocalarından aldıkları ter -edip gitmelidirler.\ 
vatanı ile Polonya milletinin dii~ar Jü gd<'meıli, getirilt.'m•di. Sehehi, tadır. Tıpkı hiiyiik bir fırtına es- Ne,rork p.,, 1 gazetesi. lugiltere- ~ıalı'.ımatı komprımc haplar ~ek 

Ncvyork, 24 (A.A.) _ Nevyork Kraliçe Mari asker tatıyor 
Times gaıclc$i diyor ki : Berlin, 24 (A.A.) - Stefanı a-

olduğu \·azi)·eti tanıuıaınaktadır bu siyasi te~t· kkiilleriu kurulu":la ~ n~nıda kasrganıu sabit hir JJll'T ~c )arclınl hakkında yakında baş- ı lındc ~utarak mı, ~ok.sa tahtelcilt 
rındaki l:lıl\ t•lt.:ri ku\·vetleudirecek kez etrafında ıniiteınadiycn diit! 1 .. k 1 '-lrıngalar \Cyahut da ınan\atizına 

• . J . .b. ı \ac·ak olan etraflı nıuza ·ere er· .. ~ ı 
•Amerikaya ,e(ir olarak k.ılhi , jansı bildiriyor: 

fikri mezi~·eHeri bu kadar yükwlı Queen Mary• ism:ndeki İng ı liı 
olan Lnrd Ifoliraı"' göndermekle Transatlantik gemL,inin AVllio-tral
İnıriltere, Amerilrny:ı karşı büsük ,-a ilEo Mısır arasında aı<ker taşı-

Sia m - Hindiçi n i ~· erde . zayıflatacak rollerııı. hare-
111

';'
1 gı 1 den balı«ılcrek, İnı;iliz zaferinin' ispirtizme tarzlar ile mi aldılar? 

ketlerin tekrarlanması idi. "1illel· ı lnıziliL ıııınaifaki)· t>lleri llilleri, Bi le~ik ,\mcrika Dnletleri için f Bugün bir li~e talebesi de bilir ki 

H d d d • ler, bİY•'İ ve ask~n tarihin h3riise- . ~linden g(·l<'ni bir o..ıı C\'\'CI ~apınn- hail oht (<.l ''ı bii,·ük chernn1i,·et Ü· bunlar, .kendı zamanlarının en da-
U u Uiil a yenı Ieri. dersleri gö,teriT ki. büyük ve-1 ga. nıl'Cbı_ı,r ~decektir: ~ugün H_i~: ZN İ !<de du:ınakİadır . j nhka malümatını, yazın atık ba-

ç l ya küçük olsıınlar, her \'CYden e,., lerın gow bızdcdır. lstın ·ıt eıtı;:ı . . .. t nda. kışın dam altında, hem de bir cemilede bulunmuştur.• makta olduğu öğreonilmekted ir. 
•Yatı~tırma tenıayiitlcrinden do· İsviçre üzerinde yine 

layı kendi memleketlerinde &lduğul tayyareler uçtu 
kadar Lord Halifaksın burada da Berne, 24 (A.A.) -- Ordu Genel-
tenkidlere hed~f olduğıı doğrudur. kurmayının tebliği : 

Fakat Prağa yapılan taarruz onun 23 İlkt"':rin g ünü saat 21 e doğrı; 
gözlerini açmıştır. O andan itiba- Garp i•tikanıet inden gelen bazı ya
ren bu İnı;iliz centilmeni Bitler ve hancı tayyareler Yura üzerinden 

onun ın.todlarının en biiyük düs- Bale ve Heinfelden'e do>,'ru ııçmuş-
ıııanı ke•ilıııistir.. . , !ardır. 

ROMA'llrN F.DE!'\ Muhteli[ ş~hirlerde ve b ilhm;;:a 
H.lKKJNOAKf m'T.1 LEALARI Bienne, Solcure ve Bale'de alarm 

a r P 1 Ş m a ar ı 1011 - ki it 1 t d :llezkur ıralclc ~an"na soyle de· ı ı 1 ki' ka 1 b' ..... b" vcl kendi milli varlıklarınm. büo· - ragın a~ a · nrı a "" a "" ır a· . ıs ı ma · m a ır a~5 ., ır yu-

1 · k · d kl mag" a ha5t, ladıi!.ıı11 vi)rdiü!iı· ı· "'İlt ı' ,ti- \'a:ı.ı eı ıuektcdır ~ k · k h •-·) ki b ye crinın U\'\'etıne dayannıa ı a- ,. "9 .... ... • • • • • • • • • 
1 

an gezınerc ep au a an, .. 

5 1 hl b • f k rı. bü,vük \ e Nll)JCt,\ aJbt de\ letJe- cal elml'k larurctiııdcdir. •Bızıııı ı>tıkbalmuL, lngılız-Al-. hocalarının tatlı dillerinden \'e a· 
i a 1 ir gemı i e i i h h' . ı· . b · ı d ı:in ku"\'\"Ct ii~ tlinlitk iHU\tt:tenclc- llitlt•rin A\'rupası iu~icamdaa ınan ar uuıı ne ıce~ıue ag 1 ır. deta bal serbcti jçer gibi aldılar. 
Fransız vapuru battı riııin c.rcyanhrına ;llct oldukları, mahrumdur Bu Avrupa, harbin ta- Ru neti< c bize )·a emin bir istikbal Hulasa, demek istediğim şu ki, 

Banckol<. 24 c \..A.) _ Si.an ba,ka- kendilerini kaptırdıkları zaman,. libinc baglı ve haı1ı için kurulmuş km in e,\erek Hlahut da bizi iki kafalara doldunılan ınalümat, ya 
manda.lılıtı l&!Ptıdalı.i tebHGi ne;reb:nir ~e~itli mu~ibetlcrc- tllt"'·ar o~n1u~lar1 1 sun'i bir alcnıdir. Bu A\rupa. aca· ihtiınal t.ar ~ısında bırakacaktır. lı;.ulaktan alınır, ,..a gö7.den, hele 
tir: milletlerini . ınenılek<-tkrini ha~ka- ha İngiltercnin askerı bazırlıl<ları- Bu ihtimallerden biri ~· eni bir bunların can kulağile alıııanlan, 

Hodudu çizen ..'\lt"kouı nehri bo:runc.a laı-ının isti~n1ar ~aha~ı haline getir- nın hakkından gelebilecek ınidir'? silıiihlanına yarı ına f{İrnıek mec· gözle alınanlardan daha canlı ve 
dün Sia.m \.' C Fri&Jl."l7. Jlindl Çlni1l kıt.:ı. D" b' · b' b1ır1°\ et' d"g' e · d Al ·ı d mi~lerdir. ı ıger ır ta ırle, Bitler. Hirle~ik · ı , 1 rı e maıı~·a ı e kıymetlidir. Onun i~in, iki e bir; 
ları ara.'iında bf'ıtıi -.aat sürt"u b'..r çal'}Nl.f· 1 1 k hl"k · k d '.!O nci -.sırdan ha.,ka. 19 ııncu Ameri;.;a ' Je, !etleri tam randıman- ıar ıetıne tc 1 e" ·arşısın a kulaktan dolma malümat, kulaktan 
ma ohnu hır. ~llıthlı bir Fran..•uı. Kemi..J, -

Roma, 4 (A.!\.) - Slefnni bildi
ri -or~ 

i-.:arc·ti \·erilmi .5tir. bir motorbot ve a.."ke-r ta'fı,.·oLn lki \'apur asrın ikinci elli '.' · ılı~ın ~iyn~ı \'e la istih5tale ba~layıncıya kadaı- l..afi l l..ahnak '·aziyetidir. kapına mal-Um.at di~·e şuna. bun• 
~s.kerl tarihi bizlere İ!<ipat edi,·or: ı darbeyi indiı-ip dii::nıanı n1ai;llip t·· Amerikada bir tek kit'i ;\·oktur ki 1 tiriz ~tmi~·elim, malftm.ai. enfiye 
Pansliivizın. panjermanizm. Aıı- ı debilerek midir? :ualı'.ınıdıır ki İn· harp ternzi,ini İngiltere l~lıine e-ı d..çildir ki bomndan, a,ourr driil
glo Sak,on ırklarmm si yasi. iktısa- gilterc anrak Alm.ın det in in kar~ı 'j!('("ek ol an 'eganr 5nıiliu bu ınem- dir ki ağızdan dolsun, el~tte lr.ıt
di rekabetl,...i. niifuz, emperyalizm sı_nd.~ .yalııız kaldı~ı-gündt:ı~eri dir 1 le\;,ete I.iitle halinde tanare ve laktan \'C gözdrn dolacaklıT. 

---- --O Siamlıla.r ta.ralıncLuı bahrılmı1tır. 

ltalyan gazeteleri. Edenin hari
ciye neuretine tayininden bahisle 
• Ellen zecri frdbirlcri tatbik eden 

Ak d • d • k • 1 Fra.ıı"ıı.lar baEı z:ıy iata ujram1'::t& da en ı z e l l l:llıı.m l<ıt&lan biç ~iat v•rm•miııllr. 
• 
Italyan vapuru 'e harlH- -ebep olan biitün fenalık

ların ıncs'ulü olan adamdır. de-iT orpille batırıldı mektedir, 

Popo!& di Bama diyor lr.i: 
·Edenin İngiltere için ~ıı bir 

:ıd:ını olduğu söylenem.,.;. Çünkü 
hi Hin hayatı bir muvalfaki;vetsn
li k zinciridir .• 

Edenin meslek hayahııııı bir ta· 

lngiliz donarımasına men• 
sup tayyarelerin faaliy•ti 

Londra, 24 ( .A.) -

tl ilk.ki.Dun c-Wıı.i. öi'ledeıı Mtnra, do .. 

rihçeCiİni yapan Popolo di Koma ... -..;ra menı.up tay:r:ıtt·h·riJniz. 3 ti
sark seyahatlerinde uğradığı ,. ... cacf'l ff'm~ind~u mürekkc.•ıj 1>tr k:tlil~y~ 

· 1 · d' TrablUC"arp a('ıkla.rında torpil a.tınalr. 
\' a{fakıyetsizlik eri ve şım ı ken-

areWe ııac ... eıın:. ... ıerd.ir . 
di,ine tevdi edılen nezaretten aa- ıttt lonluk bir ıremluin be.,.••• ol-

-0-

japon parlamentoaunu.ı 

içtimaı 
Tokyo, 24 (A.A.) - O. :'I. B. bil

diriyor: Parlamento bugıin ilk defa 
olarak,. pal'tilere a) rllmı~ ohnak.liiı· 

zıl\ içtima etmektedir. 
Gazeteler, pnrliııııenlo~ a teret

tüp eden vazi!cnin bilıi. kaJdüşart 

İmparatorun ~i.vasetine müı.•hcret 

etmekten ibaret olduitunu ve bunu 
Japonyanın hiin,,-t',indr husule ge
len teheddüliin ünıir bulunduğunu 
miiıtefikan yazmaktadırlar. 

müradelcleri , ceımhu ~arki Auu· kı bulun ga)·retlerını harp ıçın tek·. gemi Yermekten ibarrt bulunduğu- Oanan Cemal Kaywılı 
pa ile Balkanlardaki milletlerin sif etmiş bulunmaktadır. Bizim de ' nu anlamam" olsun. İ~te hu srbep· 
topraklarını muhtelif defabr harp, a~·ni şeyi yapabilmemiz içiıı acaba 1 ledir ki ist..diğimi1 gibi bir istik
tabribat, ı.efalet sahası haline gc~ h1trbe girruentiz zaruri n1idir ? Yok-· bati temin edecek , .. a~ıtaları elimiz 
tirmiştir. Bu sahanın 1919 dan 1939 sa Amerikayı derhal muazzam bir de tuttuğıınnıza kani i>ıılıınuvo-

yılına kadar olan si~'asi tarihinin silah ve cephane fabrikası haline ruı.• . 

tetkiki, büyük ve cmııeryali<t dev
letlerin p:ırtizaıılıH~rıııı yapan p<>' 
litika adanılarııuıı sakat ,.e lehli-

Afrikanın Fransa elçisi japon - Siam dostluk 
hareket etti muahedesi 

keli lıareketlerini . ahnedc tekrar- . . 1 ., 

.. . '" 1 Ç k Noriolk . 24 (,\ .A.) uı rl e"1k Tok ıo. ~4 (A . . 1\ .) - Domei aı·an-
ladıklarmı gosterır. ,,le•e a c o- . • . . , . 

k d 
... ..,_ Ro , devletlerı n Hııı ' ıch) bu: UK clcı-jsının Bangk, >ı; \fa n '"'len haberlere 

~lo\'a ya a. : ... ı. ~n<'~. nıan.vac:a; . .. . ı;, 

1\ T
·t 1 k •f B t" . d'k" l" ı bugun Tu;calı.ıosa• Anıerı ka nı na ran Japom.,1 ıle Eıyam ara.;ın-

ı ı u es o. ~" . ra ıano. ~'"' ı ı .... 

Caki iyilqiyor 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Doktor-
larm raporlarına göre, M.acaı· Han
ciye Nazırı Kont Csal<y'nin sıhhl 

vaziyeti iyileşrniııtır. Fakat henW. 

zi:voretçi lcabuJ. edecelı: halde db

gıldir. 

lrlindaya ablan bombalar 

'11 atılım~ oldupnu hatırlatnıak· ı hiu ı:örulmw.Lur. 6000 w luk ılıcer i d } 
tadır, ıı.ır &"OBIİ de batırılmı.,tır. n ·- _ ı Alman or u arı 

· · Kruvaz(;r . ı c Anupava ha reke+ da 12 Haziranda ımzalanan dost-
ba~vekil general Antonesko bu a· 
rada zikredilelıilir. Bulg~ri•tanda· etmi~ti r . luk muahedesinin tns<li.kn"meleri 

ki profesör <:aukof profo,ör Filo{, İtalya Kralının mesajı dun Ban~kok'd;ı teati edilm iştir. 

Belfut, 24 ( A.A.) - Şimali İr
landa emniyeti umumiye nezareti

ni& tebliği: 

Geçell hafta :r.arfında şimali ir 
Iaodaoı.n bazı mıntakaları üzerin· 
de düşman tayyareleriıain uçtu~ 

görülmüştür. Bi~k bombalar .,.. 
tılllllŞA da btuılann heP"I kırlara 
düopnü,tür. Ölü ve hasar yoktur. 

NO TL A R 
Ne sonu 

gelmez ıey:' 

Ajaııslarnı habtr 'crdiğiıtr 

.4iire lt<unan)·,,~a Alnıau.ır·adan 
,yenı tal1n1 kıt\ıları gelıniş. 

ıs anemolla ile bu bah'i ko

nu~u,\· orduk da: 
- \'ahıı ben Alruauyadan 

yahııı uıi.irchbiye ihra\ edil
d~;.;ini bilii-diuı .. 
Di~ ark. ila\'C etti: 
- Ualhuki sonu gelıniyen 

.. ııir talin1 kıfa51 .. da R<1man· 

'"la :ıkıp duruyor! 

Karınca 

kaderince 

.ı. • ınc-ınolht ile İlal~ anın içi
lll' ,1!1 ti•~ li n1ü~kiil ,· azİyt'lİ 

ko,1 11\:orduk da: 
_ llal\'Jllın su ha~ına ~l·lcn

lcr ııit.:in bilivor ınusun?. 
lle<li \e .. iliı\'e etti: 
_ fi:'.ırınca kaderince .. de

vip h.arp d•~ıuda ,.e bir ken&r
tt:ı oturmı~·a ra11 olnıadığt i· 
(İll 

Gaip 

aranıyor 

Sun Po,ta'da •bir ıtaip a

ranıyor• ilfu11 ''ardı. 
:Sanemolla serlevbayı ıö

TÜnCf'; 

- Muhakkak Selim RıılıP 

I·~mc~ Le Tl'nıp~ ~aı.ctr!-ıiui 

kaybetmi~lir .. 
Diyerek devanı etti: 
- Malııu1 a, uıU'?aı uuilc.'·h 

Le l'cuıps'i okuınildan 

fıkrasını ~· uzaınal . 

Bir sualin 

cevabı 

Bir muharrjr sotu,yor: 

- Be~ bin defa hava bom
bardmıan 'deri yaıımak ne 
demektir''. 
Nanenıolla giilcrek: 
- Rcs hin defa İlnlya ,.e 

Alnıun~·aıun tepesine gidip en 

aşai;ı 50-100 ton bomba at
nıaklır .. 

Dedi ve .. ilavr etti: 
- :\Jaahaza, daha uzun ve 

etrnflı izahat istiJorsa Alman 
,.c İtal\anlardan sorabilir .. 

Makine 

inıan? 

A. N . dostumuz bir yazısı
na: 

- Makine insan.. 
Ba•lı/:'lllı keynuış. Nuemol· 

lo, gülerek: 
- Mutlaka kendi~inden balı

semyordur .• 
Di;.erek. ilave etti: 
- Miişarlinileyh serdiği aa

ınan tembellere, ç..lışh!t za
:maa u makinelrre taş ~ar

tır!. A. ŞEKIP 

Baş kumandanı 
-· --·---· 

N el ba} raın1nı asker. 
1er a1as1Dda geçirai 

---ı•-

f:ir auchisch ·ın hitabesi 
IJ .•. li. bıl-

du '' or: Alatan orduları ba~ku-

ı ıııaH<lanı marc:-tJl Vun lir:.uchic;rb, 
Not..•l ba-", anuııı a..'kt-1 lcri ara~ınJa 
gc1.ı;icnııştir. 

j Marc~al Vun Br~uch"ch, )lan~ 
sahiJindl! bir nıahaltlcn Alnıan as-

Makcdon~a. lrak~a komiteleri, te· Fasın Fransaya yardımı 
Roma , 24 (,\ .A .) - Sıc! . ıan-

şekkiillcri <rhnnile Yugoslavyaılo Vich"i." ~4 (.'\. A.) _ Ha,-a., aıanı;ı 
. 'b" sı bildiriyor 

general Zvetlu•,·ı~ ı:ı ı hükiımct bildıriy·•ı .: 
d 1 . . Noel y<, usu nııina~f.'İJl' t Jt İlal-

ve si~· uset a anı aı-111111. ga~·rı n1es.. ''ich -'de bulun-1 ... ıu sırada Fa~ 
ul te"?ekkiil:er rüe~a~wın hareket- Ya kralı , kara. den iz ve hava ktıv

vetlerinc bır mesaı göndt r•n >lır. umumi vafüi l)Pııcral Nogu"" dev
let reisin<' 20 m'h·on franklık bır 

lerini mezkUr seriye ililve etnıck 
mümkiiudür. Bu sahadaki millet· 
)erin si~·astt adaınlarıntn bu kabil 
!a:.ıliyetlerine, fikir adamları, halk 
zümreleri Htiha~ ettirilıui~. Kü~ük 
Antant ile Balkan Antantı millet-

Bir Norveç gemisi kayıp çek tevdi etmi>;tir . Bu para Fıı3ın 

Oslo, 24 (A.A.) • Stefa~i ajansı! milli ianev~ yardtnı ı ola•ak \"eril-
m.iştir. bildiriyor • 

Atlantikte sefer etnıekk ol.ın Yapılan tahmı· lere .<?öre, Ce>.a-
yirde de 16 milvr•n frankl1ı: 75 ton )erinin, de,Jetlcrinin lüzumlu, sul· 0 Ringwood ~=indek. mntiirl'i 

hün. sükimetin, btit..litllerinio mu· l\on·eç gemisintlen ı;ıoktanlwrı ha- ağırlıkta P l '> ı•e trıplanmL<tır 
hafaza" hu,usımda elzem olan te· h('r alınmamaktad r. Geminin bat-1 Tas ajansının tebliği 
saııiidc toplulıık, birlik \e tcranüs- tığı zannedilmektcdır. M0<;k< "'· 24 (AA) T a< aıaıı-

leri >.·erine, kin, l111»uıııet, )·ekdige sı bildiriv<Jr: kerlerine bir hitabe ırat cın1i~ \ e ) 
rad~o ile ııe~redılen hu hitabcsiıı- rinin arazLc.;indrn illıaklar yapmak ğaz1arı ~ahne yapmak politika~ına cNe\•york Time., . g<lz< f~inin 
de deıni~~ir ki: gibi sakat, tehlikeli rereyRnlar kö- asin tara[tar olmamı) bulunan Şangha;· ınuhabir;ne gör~ Çin or-

•- Geçen sene Noelini Maginot rüklenmi~tir '\laziııin. halin tarihi Türkiye Cumlıuri;eti Hiikiınıeti, a wru Vladivo:.iok yoh. ile roühim 
hattı önünde gc~irmLltim. Bu hat dcr>leri , sip'i mu,ibetleri <'enubu bugün dahi renuhu şarki Avrupa miktarda harp m<ılzemesi, illlç ve 
Franı.ızları himaye edecekti, fakat ~arki A\'rupa ile Balkanlardaki ile Balkanl•r . abasındaki küçük diğer techiıat almakta \'e Çine 
etıncdi. Bu Noel bayraınını, deniz ın~ıli.ltr milletlerde ibret, pi~ınan· ıniltetlerin tesani1diinü, yalnızca harp malzemesı gönderilmesıni ~a
scddi önünde getiriyorum. Bu ,et lık hi>leri hıı,ule getirmi~ olsa~- kendi milli varlıklarının, istiklille- buklaştırmak ıizere Carlson ndın<la 
de, İngiltere .ı i Almany anın ıııü•a- dı, müle,elli olmak imkiınlarına rinin muhafaza \'e müda!aa'lnı te· ı bir Amerilun subayı da Yladivos- j 
ade cdecl'gi dakika) a kadar himaye malik olalıilccektik. E'e!lc kay de- min ga,ı· e,ile birle~mekrini iste- •

1 

tok'a f:id ec,..kt:r 
edetcktir. delim ki. hu ,alıadaki milletlerin mektedir. Bü)·iik devletlerin em- Tas ajansı ba••an başa uvdurmaJ 

\1ınan~·aıun kıfadaki ınuha~ 1 m- şiıurliki si)"a.>ıi ıuanzarası , fırtınalı peryaliZJn politikalarına. prensip~ ı olan bı.: haoerı tek z1be mezundur. 

ŞARK 
Sioemaıı 

( ESKi • E K LE R ) 
IST ANBUL HALKINA 

Fevkalade bir aürpriz 
hazırlıyor 

POLA NEGRJ 

nin bir taheseri 

MADAM 
BOVARİ 

GUST AV FLAUBERT'in 

Me!hur Romanından 

farı ınağlllt> e<lilnıi~tir. Kıt"ada in- ha,·ada esen lodos, ı>oyraz, karayel. lerine, cereyanlarına alet olını~P· ,. 

giltere eını·iııde artık bir tek kılıııç )·ıldız gibi çe~itli riizg~rlara benze- rak, Jalnızca reınıbıı 'ı&rki Anupa ' 
~·oktur. Şimdi, en ~iddrlli muhası· mt>ktedir. Te,auiil, lel'anib , toplu- \'e Balkanlardaki milletlerin 'iya- 1 
mı czıııek ve sulhü kazannıak va- luk, hirlik, birle~ınck hareketleri si varlıklarLnJ, istikl:illerini uıilda· ; 
zifesi kalıyor. Harbin guyesi iu- bakil.i ınôna>ile oıc,cnt değildir. !ao gaye,ile bu detletler ara'1ıtda i 
gilterrnin tek taraflı hiıki.mi~etiııi '.l'ürkiye Cuınlıııl'İ~etinin , 1923 tco-anüdün, birli~iıı kurulma~ıııa 
kırmak, İngiltrrenin çıkarmak iı- den heri devam cd~n si~ ascti , kıı~ taraftarlıt2ınıızdaki arzularımıtııı 
deti olan kargaşalıkları vt taz iki de~ lcdlğiıuL~ te\auüdün, bir~iğ"in bu de,-amı sı~ a~i tarihimizde ve ha~·a
lcaldırnıak ve Avnıpada ~·eui ııi- m:ntakadal..i kiiçiik milletler ara· tınııtdaki istikrara canlı bir ıni>al 
sama ''r sulhe varnıaktır.• sındı' hakiki nıitn:ı .. ile kurulması te~k.il eyler. Bugün olduğu gibi. 3ti 

... 
Yarın aksam l A L E semasına 

' 
doğacak •• 

l\fsre _al sözlerini ~ti:vle bitirmhr nı, dc\·amını 1~min cvle~nt-k ol itibarile de. cenubu ~arki Avrupa 
tir : nıu~tur; realite) e. ba'-lirctc, ~aıni· ile Balkanlarda ~u]hiın, ~iikitnetin, 

.,ffarp, şimdi hemen heıu~n ka- mi ve i:'·i görrise da:vanını~tır, Bii· refahın, milli kalkıunıanın t-nıııi
sattılın~ gibidir \'e Fillırer, harbi 

1 

yük dc,·letlerin, hu~-Uk ırkların ~i· yetti yolunu , <;are~inj bu ,:,i.' uo,;ette. 

Alman~·nnın müstakheJ emniyetini yasi nüfu7. a~keri h.arl'kal çarp1~· teı;auiitlt> bir11~te ~l>r.ınt""kte' ;,.~· 
earoat.i allıuo alarak bitirecektir.• ma •ah•lnrıno kendı ~ mdıınu, Bo· l llnınıt • urı IR~l\K 

Sen<'le'"'in h.:ıttfo Mılrl:u·ın ~ ya.ı-:ıtanurnc1 ğı 

DÜŞES PETROVNA Şaheııerini 
(T OVAR 1 Ç) 

CHARLES oon:R KJ(l'retlle yar +tı. 

CLAUDF.'M'E COLBERT· Rus m\ı:tili \'f' ş;ıı rkılarile sı.ı.slad ı 

SAYISIZ MİLYO!'o"L.~R Bul l!D~ ihti··am vt> l \ C'rd 

İSTA.'1BUL da: Z&VKLE ı:wyretmeic "çfn şimdıdeı. ye-r1eı; !1 l:JP< tın v 
lıaıladı. TeJ,•toa ; 435!l5 
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Mahmut Yesari 
= '!' - llamiyet, uzun boylu. kalın kemik· 

Karısı tıastalandığı ııaman Cez.mı ll, kupkuru bir kadındı, Kapıdan 
Toraman, garip bir şaşkınlık i.çiJ"- içeri girer girmez ıa.Jurdıya bepa-
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de kaldı. On beş seneyi bulan ev- mıştı: Soldoılo oafa: 
!ilik hayatlan, mütemadi bir çe- - Rahmetlinin ölümilnü geç 

-• -
~ ~ -
·- ·- ı---• - - -· 

- -• - -
-• • 

' . • 
- ...... • ...... - ı-

- -• - -• - ·- -
- r --

• 

lk:bllM 

1 MEMLEKET HABERLER~! 

Cumhuriyet Halk 
Partisi Kongreleri 

25 - BİRİ. ·ı lKA~ffN 1940 

1 
F K l l L E 

r 
w 

Suçlu c~miye .. , 
Yoksa fert m ·? 

Konya, Afyon, Amasya, Kırklar
eli ve Isparta kongreleri yapıldı 

Suç üzerine tesir icra eden amil-! hiıcii e olan ihtıliılin başlıca •ok
leri araştıran büyük mütefekkir- törlerin<lcn biri degıl. belki de ı ;.. 
!erden. hukukçulardan bir kısmı, li bir sebebidir. Halbuki ihtiiaLn 

ları üzerinde delegeler tarafından içtimai •ebeplere büyük yer ver- başlıca amilleri şöyle sıralanabil :r: 
ileri sürülen dilekler tesbit olun- mişler; bir kısmı suç işlemede ırsi Açlık ve sefalet. zulu.m ve istib

kişme ile geçmişti. Eğer, birbirle· duydum, Cümlemizin ba., 119" -ol- - saP: r !i ı - Hekimlik. 2 - Birdenbire, alkol. 
rini sevmemi§ olsalardı, evlendik- sun. 3 _ Olnıyuc1>, blr llülrumdara ı.iıbi 01_ 

Aakaro, 24 (A.A.) - Ko11ya, Af
yon, A.m.sya, Kırklareli ve hpar· 

ta C. H. Putlsi viliyet koBgreleri 

toplannuşlar ve idare hey'etlerinfo 

iki yıllılı: mesai!U.e ait raporlara 

ve intaç edihniş olan işler Uıııerin

de verilea iaalııata ıttıla peyda ey

lemiflerdir. Mıntakaluı11uı ihtiyaç-

mil§ ve yeni idare hey'etleri ile 
kurultaya gidttek ......Ulutsların 

ııe.;imleri yapılnufiır. 

amillerin büyük rolü olduğunu dat, hürriyetten mahrumiyet, iç

söylemişler ve diğer bir kısım mü- timai yaşama ~artlarında müsa\'at
tefekkirler de psikolojik faktörle- sızlık ve bunların tevlit ettigı fikir 
rin ehemmivetini ileri sürmüş, bu hareketleri... 

!erinin haftasına kalmaz, aynin-- Ve misafir odasında, Cezmiyi tunu imar. 4 - AYrUı>a ıoı' .. ındııki 
]ardı Fakat aralarındaki karakter sorguya çekti, Saiiyenin ba.<rtahğı- arazimiz, bir .harfin okunuşu. 5 - Bir 
U\-urumuna rağmen kalbleri ve nın ne olduğunu, hangi doktorların şe,.in altımı i•ınini yazma, me;ııuliyet. 
ka!bleri kadar uzviyetler de birbi- - Jd - ·ı•~'- ·1,:P' · 8 - Nota, kayıplar (~). 7 - Bire-

çagın ıgını, ne ı~ verı ı,.ını mir, küçült defler. 1 _ Xıı.uçult. 9 _ Bir 

Kongreler, meflailerine başlar

ken büyüklerimize karşı dnyduk
ları sarsılmaz bağlılıklan hir defa 

noktai nazarı müdafaa etmişlerdir. Bilhassa açlık ve sefalet suça te-

Biliyoruz kı; -- Y AZ AN -- sir ed<'n iımılle-
rinden hoşnuttu. hep inceden inoeye sordu, anladı. emir, bir ye~. daha izhar ve teyit eylemi~lerdir. insan iki muhit rin en mühim-

Cezmi Toraman, her ne şekilde Konuşurken, dikkatle etrafını 

olursa olsun. tahakküme isyan ed'- da. gözden geçiriyorou. BirdenbirC' 
yordu. Karısı Safiye de, eIJlirle ya- ayağa kalktı, iki elini beline daya
pmıyan bir kadındı. On beş sene, d1, kaşlarını çatarak çıki§'r gibi 
ikisi de; benim dediğim olacak! i3- söylendi: 
diası yüz!ind~m. bazan keyiflerin- - )ledir bu evin hali kınum? 

.den, zeykJerinden b!le !edakarl!k Ölenle ölünmez. Eğer dünyanızdan 

ederek ~ekişe. çeki')E' !aşa~ı:ar. B_'r lv.azgeçtiyseniz, bır çukur kazdırın 
ara geldı, çekışme hıslennı açıga ısız de me1.ara gırin. Daha kapıdan 
vuramaz oldular, ikisi de iddialar:- dikkat ettim. Evi pislik götürüyor. 
nı maça çıkmış bokoorler gibi naka- Hizmeçiye bırahlır mı? Bu, böyle 

Y• d ·...ıu 

1 - Makinede yazı yaun. 2 - İmar 
etmek. 3 - Bir yem~, büyüle 4 - U
Yandınna. 5 - Vahşilerin silahlarından. 

ten. 8 - Dört mısralılclar (oemi). 7 -
Eaki Fransız krallanndan, göıe hoş ıö
nlnen. 8 - Bir emir, bir kuş. 9 - Gii
~ kal"iJ kullanılır. 

2 3 4 5 6 7 8 • 

1 D E V _R_ 1 A L EM 

Bursa NümunelErzurum Isparta 
fidanlığında ye- ve Artvinlilerin 
tiştirilen fidanlar orduya hediyesi 

içinde ya.~amak- M E H M E T H İ C R E T !erindendir: Aç 
tadır. Bunlardan adam karnım 

vut olmamak için en acı darbelere, olmaz. 

şikayet etme~n tahammül göster- Cezmin'n ce\·ap vennE"'ini bekle>-
2 

diler. medi. Sofaya çıktı. hizmetçiyi ca-
1 

., 
F A•S p 

.c. 

Z i.IE N E • 
o R• 
p ı ıs 

36 bin aşııız asma 
çubuğu yetiştirildi 

Bur"8, 24 (A.A.) - Bu sene vi· 

l.iıyet nü.ınu.ne fidanlığıJHla meyva

h, meyvasız ohıuık iı<ne 22.300 a

det fidaa yetişıirihntt.;ıir. BlUlların 

salışına ik.iJ>4'ikı\nunun m. cfuıle

rinde ba'jlaNcaktır. Bunlardan 
ba§ka 36 bi" 11§111ı~ köklü Amerikan 
asma çubuğu da yetiştirilmitür, 

Bu fidanlıkta a)'rlt'a Ziraat Veki· 

Binlerce parca yünlü 
eşya toplandı 

A11kara, 24 (A.A.) - Askerleri
mi•e luşlık hediyeı;i olarak halkı
mız tarafından yapılmakta olan 
teberrular etraCında bugün aldığı· 
mız haberler Erzurum ~ilayeti hal· 
lu tarafından Lugüue kadar 1537 
yün fanili \'e kazak olmak üzere 
7081 parça yünlü eşya verdikleri. 
İsparta halkının d~ 3250 parça eş
ya teberru etmiş olduğunu bildir
mektedir. 

biri maddi, diğeri ise manevi mır 1 doyurmak mecburiyet;ııdedir. Kar
hıttir. Maddi muhit; içinde yaşa· nıru doyurmak için, elınde yoksa, 
makta olduğumuz memleketin ik- çalar, hırs12 olur. Hırsızlığı beı·e· 

!imi, tabii co~aiyaı;ının heyeti remezse gasbeder, gasıp olur. Bu· 
meemua.ıdır. Manevi muhit tc nu da yapamazsa öldürür, dini olur. 
azası bulunduğumuz heyeti içtima- Geçen sene, bir gün birinci ağır 
iyedir. Mesela benim manevi mu- ceza malikemeGinin kapısı önün
hitim, mensup olduğum Türk mil- de bir gasp suçluısu ile konıışmuş
liyetinin, bağlı bulunduğum aile- tum. Bu Mark Müller namında ec
nin, her gün kendilerile görüştü- nebi bir gençti. Zengin ve asli bir 
ğüm, konuştuğum arkadaşlarrmın, aileye mensup olan Müller, o ta
dostlarımın hepsidir. Ben bu iki rihten bir kaç ay evvel, Çindeki 
muhitle her saat, her an temasa dayısı nezdine gitmek üzere İsviç
mecburum. Her tki muhit te üzeri- reden hareket etmi§, İtalya~·ı, Bal
me tesir icra eder. Bununla bera- kan memleketlerini dolaşmış ve ni
ber, ben de bilmukabele bunlar Ü· hayet istanbula vardığı zaman da 

Safiye, sokağa gideceği günl~r, gırdı. bütün pencereleri açtırdı. • s ~19 1 D A • T 1 
1 LE•E s f RR lrocıasına, evde kalacağını SÖylü- evi havalandırttı. Mutfağa indi, 1 

yordu. Cezmi de, eve gitmeme:-:; I kapları bir. bir muayene etti: z ·ıc;_~. taııarl,adığı geceler, karısına, ziya
fet sofraları hazırlatıyordu. 

--· Bunlar, hemen kalaycıya ve
rilecek. Canınıza kastiniz mi var 

Gün geldi, ikisi de, birbirlerinin sizin? 
hilesini keşfettiler. Su içerken, ye-
mek yerken bile btrbirlerindn Sonra, yukarıya çıktı. Cezminin 
fİİIJb etıneğe ba.~ladılar: karşısına oturdu: 

- Acaba, bana inat olsun, diy•· - Rehmetlinin hatırı büyüle. Siz, 
mi su içiyor? onıJn bir güzarı sayılırsınız. Ken-

- Acaba, bana inat olsun, diye dinizi kapıp koyuvermişsin.iz. Ya· 
mi pilavdan yemiyor? z>k. Hem, çok yazık' Sizi bu hald~ 

Safiye, günün birinde ha&talan- birakamam doğrusu! ' 
mJ41ı. Cezmi, kansını seviyordu; Ve Hamiyet, o günden itibaren, 
onun hastalığı ile alakadar o'khı; evin idaresini eline aldı, ne yemek 
doktorlar getiriyor, il~larını yap- yapılacağının Cezmiye sormuyor
dırhyor, derecesini alıyor, ona, bir du. Cezmi, şöyle biraz itiraz edecek 
hasta bakıcı gibi bakıyordu. olsa. şiddetle bağırıyOl'dll: 

Hastalık, Safiyenin huyunu de- - Siz yaşta insanlar için, bu 
#i4timıişti. O sert kadın,. yum~a- \yemekler ağırdır. 
mış,. çocuklaşmıştı. Cezmı, eecelz- Cezmi, Safiye ile yaşarken, açılr
ri hastanın başucundan ayrılmıyor, ~a söyleyip yaptırtmadığı yaptırta
gün<lüzleri de işine ayakları geri madığı, yemedij!i, 'i.vPmedi~ içın. 

geı:i, gidiyordu. neleri sevdiğini, nelni sevmroiğini 
Bir sabah, hasta yalvardı: unutmuştu. Hamiyetin d>kleşme-

- Cezmi, evde kal, i~ gitm<'. !eri karşısında. ses ~>i<aramıyor, 

Cezmi, hastanın hatırını kırrr.ı- garip. acayip düşünrPlerc dalıyor-
yacalt, evde kalacaktı. Fakat kafa- du; iJci arada bir derede idi: 
sının ~nde bir şim<ek ~aktı. Aca- _ Belki de hakikaten dokunu
ba, bunu, karısı m"!ısus mu SÖ\'lü
yordu? Kendi dedıj!ini yaptırmak 

~in mi hastalanmıştı? Ve o gün, 
'her günkünden bir saat evvel işi

ne gitti. 
Kansının ölmesini istemiyordu. 

Safiyenin öldüğü gün, Cezmi, hıc
ltıra hıçkıra ağlarken: 

- Bana inat olsun. ciyc öldıl 1 • 

ytırdu. Safiye, saf;( olsaydı, inat için 
yerdim amma, ~imdi de sebep yok. 

Cezminin. so~ukla hic başı ho.• 
değildi. Hele ıslak havalarda soka-
ğa çıkmak. onun içi" bir azap, bir 
işkence idi. Fakat Safiye; 

- Bu ha\·ada ,;ol )'a ,-ıkılır mı? 

Ded;ği it;in, ·o, inadına çıkardı. 

dl!di. Karısı ôliincc, vıllar&nberi hasre-

Safiyenin ölümü, ona rol: .iokun- tini çcl<tigi bı.: "ÜC' kavuşmuştu. 
m~u. Aylarca teselli tıılama:!ı. Yağmurlu hanları. iı<letiı, istekle 
Çekişerek lnsal' hulamıdığı ıçın, bekliyordu. Yağış g inlerde işın' 

kendini bir boşl·ıi':a düsmüş sanı· ihal ediyor, sırtına rop dii§ambrı· 
yordu. Gün gertikce huyu değisi- nı, ayak'arına kal·n keçı· tPrliklc
ycr; o, dik ba~lı adam, miskinleşıp rini geçiriyrr. dizlerine bir batta-

6 ı KEN 
7 LEMHA • A•A 

) LIE i• A M( ! L 
KEK t :K • EIG E, 

• • 

25 birinci kA. Çarş•mba 
8.00 Proeram 18.40 Mtizik 
8.03 Ajans 19.00 Müzik 
8.18 Müzik 19.30 Ajans 
U6 Ev kadını 18.45 Müzllt 

12.30 Procram 20.15 Rad,J'O Gu. 

12.33 Müzilt 20.45 Müzilı: 

12.50 A.)llD8 21.10 Xonuema 

13.05 Mtizik 21.25 Mllzilı: 

13.20 Müzik 22.30 Ajans 

18.00 Procram 22.45 Müzik 
18.03 Mü•ik 23.00 Mllzik 
11.30 Konuşma 23.25 Yarınki pro 
1U5 Çoçuk Sa. 23.30 Kapanııı. 

J Ankara borsa~ 
- 24. 12. 940 
1 Sterlir, 

100 Dolaı 

100 Frc. 
100 Liret 
100 iııvl~re J'n:. 

100 Florin 
100 RayiifJl•rt: 
100 Belgd 

100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçela 
100 Lozotl: 

100 Penııö 

100 L<y 
100 Dinar 
100 Yen 
ıoo İsveç Kronu 
100 Rub!r 

132.20 

28.8875 

0.9975 
1.82:15 

12.9375 

3.175 
311375 
31.0050 

ıninepele•iyordu. niye alarak kö""' penceresine kuru- Rize yardım sevenler * luyor, sigara Ü$tüne sigara yaka- cemiyeti 
Bir sabah, kapı çalınmıştı. Hit· rak, keviflr s0kaoı sokakta titreye Rize, Z4 (A.A.) - ~·ardım sev•n-

metçiden Cv"\·el, Ccı.mi, da.v!";ındı titrevr türü~t.'nlerı ıslananları se}· lt-r cemiyetinin Rizt" ~ube11j te~ck-

.K~pıvı açtı. Safiyenin u1.ak aknba· ı rediyordu. kül eylemiş ,.e idare he~ 'eti 'eçiıııi-

· !etinin emir "' taluıiııatı i!Q 30 bin
den fazla dnt fidanı da ~tiştiril· 
miştir. Bu dut fidanları, ipekböce
ği yetiştiren koueılara parasız ala 
ralı: d~tılaraktır. 

Artvin merkezi ve Sıra)· nahiye 
halkı da 122 parça yiinhi ve pamuk
lu eşya ile 788 çift çorap. 131 çift 
yün eldiven vermişlerdir. 

~I 
Melihin Vaziyeti 

Daha 6 ay evvel bize muvaf f aluyetli netice
ler kazandıran bu sporcu artık affedilmelidri 

K.ıı1111ıeU!· aite& n fatbolelllati2: Meli- mu l'e\-'111~ olaıı Jle!tb ha&Jnoda karar 
bin aldıtı ona, 8POI' ırfk&n wnuml;rtıeıl veribrir:m aadeH' mıenfi dtiw'iinulmwr 
aanrında bUyük bir JDeSW"le haliDC.' pL Air. ~lba:Yeı J'a.ıttıil şey. on daklka 

.u.u.. B• - -i llMıkJ»da - MYClD ,...., - wtnllil lıir maela 
kes ltir lf'Jltt 8iyle•i. Muanz klup U- 1 vt fn-llalad.e rabS lıNbter' altmda ra
ab"etini laıflyanla.r bitt</\bi sevnidiJf'ır. Ve 1 li•p 01uew1'a llMlkabeJecle btaJ•Dd11.. 
iıa CM&;Jı M bll• pniüler. -raflar ı1a Z.v:ı.lh 90<ılk tlmdiJ'e kadar .,,. 

nrilrn bU.lanan 11ft18üt.löjiindell bab- ha or&aHıaıda ko'Yala.nlmıdJiı mı k.al

.et.ıüer. Fener La.ralLan be)aoa.nla.r a-1 dı? Tekme "' ;:ra:mraktau aiir'ati uye

....,.,. bir lioanla bıiUiıı ltalıUali Dl'lı la •~nde llurtnlmadıtı "'1 lıaldı? BUDlan 
hla yiiklediler. Hiilioa bn llidlse hail- ne eabulı uautlul<? .. 
klllıla 111Duıai olanlı d•Jil, pbsi -tal· lilh bir ea•ml &lllYP fıentc - l'Jllfb 
---ıa._ı •nıedll< ftnlnlı. . .. . i s".".rumurun bafıDa ceııq -öllli bir 

zerine tesir ederim. cebindeki para bitmiş .. 
s~ fili üzerinde şüphesiz ırsi Zavallı genç ~k üzüntülü b'r 

sebeplerin tesiri mühimdir. Kan eda ile: 
sovda mevcut olan tekmil hususi· - Beraberimdeki getirdiğim tek
yetleri batından batına intikal et- mil eşyayı burada satarak yedim. 
tiren, en iyi bir nakildir. Mesela Fakat artık satılacak bir şeyim 
frengi gibi bazı korkunç illetler ba- kalmamıştı. İki gün, eo-et tam iki 
hadan oğula ge~er. Ve bu irsi has- gün aç kaldım. Bir serseri gibi 
talık clolayısile bir gün akli muva- saka}ı.ları gezdim, dolaştım. Niha-
1enesini, Ş"UUr ve iradesini kay- yet açlık canıma tak etti. Kimseyi 
beden bedbaht adam, en tüyler ür- tanımıyordum. Karnımı doyur
pertıci cinayetleri işler. Bunu ka- maım için çalmam !Azımdı. İkinci 
hu! edivoruz. Fakat ırsi amilleTi gün akşam üzeri, büyük bir apar
mi;,ıaı"o ed<>n mütefekkirlerin di- umanın önünde, iyi giyinm~ ve 
ma~nıı tırmalıyan hir iddiası var. elinde bir çanta bulunan bir adam 
Dıyorlar kı: Fakır bir aile, çocuğu. gördüm. Adamcağız apartımana 
mı okutamıyacak ve bu çocuk ta glnti, ben de arkasından girdim. 
fakir ve göreneksiz ve kuvvetli Ve derhal ona hücum ederek, i<;in
,andıkları bu fikri bir hareket nok- de para olduğunu tahmin Mtiğim 
tası alarak, bundan katil bir baba- çantayı bptım, fakat biraz sonra 
nın ~ocuklarını da katil yetiştirece- bir sokak içinde yakalandım. 
j!i neticesine varıyorlar. Beceriksiz Müller'ln çentasını 
Mantık gerçi bizi doğru yola gö- gasbettiği zat bir sigorta tahsilda

türen bir vasıtadır. Tartılı, öçlülü rı idi. Ve hatırımda kaldığına ııö
söz söylemeyi alıştırır. Fakat ba- re içinde yeni tahsil olunmuş (2001 
zan bizi yanlışlara, Çıkmazlara da k<Jsur Türk lirası bulunuyordu. 
saptırır. Bugün asliye ceza mahlremeleri-

Be}ki fakir bir ailenin çocuğu da ne ıı,k:seden davaların ekseriyetini 
fakir ve göreneksiz olacaktır, fa- hep hırsızlı1t, gasp, dolandırıeılılı 
kat her katilin oğlu da mutlaka ka- fiilleri teşkil eder. Ve bu suçların 
ı il olmıyabilir. da ııebeplerl daha fazla açlık ve se>

En-ela l'criJen ceuam Ql!lia)!'ftlatö i tf.t&ilat kan1lmu,tur. Sa,yın •rJltt"a.limlr 
balıkmdal<i .....ı..ılka nriibka.lara ı.- c-il T&Mr de .... IHlt:llatm ba•md• 
lrilt ~lm•IUe o~u iürnf <Mllm. bir 11111um rnödür olmıı.kl> brraber aynı •Kurt oğlu kurt olur• derler. * 
isıanl>Diun ceza he1eı.ı ha!u:ln raporunu munanda buılln spo,.,,Diu~m de bir bı>. amma, bunu umumi ve objektôf o-ı lSuçun fa.lctörleri a:ılıışt.ınlıırken, 
.-11< eııaedeu bir <;ıık fonoallıderi lıad.r .. B~u böyl• t<-lakki rdlY<ır ve ~ !arak alama~·ız. Cemiyeti beşerh·e- 'bunda psikolojik havatrmızııı da 

Gerçi darbı mesel meşhurdur: falettir. 

, pltney~ t.e ua.ha ha.D«'i seri bir lti'ı:nmla teklennıır.ı;ı a<'ıkça ou aı"..,.ediyuruz. 1 d b b l k 1 · k l ' b ·· ·· ~ · 
bu lnikmU "el"Dli$t.ir? Burası ö:rlf" l'arip Daha altı a•- cvvrl Balk.;:,1 oyunlann. f' a a ~rı .u~t o an nıc; uzu ar .. ~~k rolu olduğunu ve b•ı fak-
bir nokta lıl iİM'riod< durulmıya değer. 1 da .,ııı; ••relimtı<, layık oklutu de....,._ bulundugu gıbı. kı:rt doguran ko- torun de suç se-beplt'ri arasındp as-

Sanbe». ,,.itoıo;lk b"r lahrlkle eniyi trmln eden kıymeUi tuıboleumuHn \'Unlara da Çf'k te;adüf olunur. 1i bir mevki işgal ettiğini söylem~k 
kıymf'tli bir sporcnmu1'u bi" te ano e-: ve alletimiEiın mw.Lakbe.I b&MWaı. tue- Kurmus olciıJ{.ru nazarive ile bü- lflzımdır. 

dilmi.Yf"ll bfr nctktvt sUrtiklry.t>n mü-

1
' rindt bu aiır ee-za. killi olan ~Ti yep.. :yük Frans12 inkılabına tesir eden, 118.nevi hayatları tatmin o1unn-

""bbipltt ni(·in tec-ıj1· r f'dtlnltmh•lerdlr .. mıthr. Onun temlı m&dstni. mille-üne 
. -~ 

1 
, a>"oyon adamlarına il~am verPn mıvan kimseler su" i,•lenıQ"~ 

Kabah;t.!li _..,tce Mel'b m dil'".. i ya.ptıj-1 hfzmrUHi mütalra. rdeUm. Mu- " "" '"' 
Kaıı;ıatimlzr kahr-a. bu çMıa hUkmY hakkak ili; ouu hoş ıortt k olursa.k hic- meshur Fransız mütefekkir RausA çok mü.~aittirler ... .\şk, kıskançiık, 

Yf'rilirktrı baı:ı yeniz ve kaide hariri bir \'İ('tlAn 111ıua7.ztp olml\aC'a.ktır. seau; 1762 de nesrctmi~ olduğu egoizm. ihtira;; gibi hallerdt: sJç 

hlı.ler:n t~iri a.ltmda. kah.nm tır. Ve ).lti.-'-lH·t d~ü»f'n ·r.utun efka.n vma- •İçtimai MukavC"le ~ adlı eserinde üzerine tesir edl•n başlıca :ın1ilJt·r-
bu !f,ebfoplrdir ki csa"> lOI l.i.kip edilme- "_1i'.'~ n~~uıa oı.1uıu rita ~iyoru2 : l:'etl· ,~u fikri ileri sürmf:~hir: ~1nsan dendir: 
""-- hale t>dilmet!i...., hald" {"4"U.J)ın ~n !'>... k•lıdır •r'ık O al ı · mi ~ ,.. . .,. ... • ·. . t"acı en uz.o u d ~d - b. ·· h d' ·· df'ı"ii almıttır. og ugu zaman Jf mucev er ır. Gazeteler.in gun1ük polı;; ra~"' r-

T.4.Jll•K ERER Onu içinde yasamağ'a ba~ladığı ce- !arını okuyunuz! Gôrer~ksıniz kı. 
aiLrı ,.,.rilmi,tir. 

O rünku \·ak\ıya kadar ınM.İSİ t.tt\e-larından Hamiyet ile kar§ılaştı. (Son1L 1'arı ni yapmıştır. 
================-============================ ,miyet ve muhit değiştirir, kendisi-•,katil hiıdiselerinin çoğunun S<'be-

B O Y O K TAR 1 H I__ R O M A N No: 85 I nıat l;uyurdular. Bugime havadı> Zavallı ~ehıade Mu,;tafa Rlı•tetıı Yeniçt:rılerı ~ehzacle Mustafa i- ne u~·durur.> . .. bını aş~ ve kıskançlık. teşkil rı-
zef.riılut ve 'ureng..z malumları ol- pa'." ile llurı·eııı Sult"n'n kurbanı 1 b ~- .. t . l d F k Rossonun bu noktaı nazarına go· ı mektedır. Çok ~fa buvıık puntu-

11 
& • 

1
.
11 

~-[§ "'f'ı·~ın1ı "JI ... ~ e era.~r gos ermıyor ar ı. a at, ,. _ . . . .. . . . · ;f 1 Jll ı.: l I J ~- 1( • ı~ ~·~· i_]I ; ~'.11'ta şehzacıeyi iğ!al i~ın: 11"9a _ki olacaktı. Bu, ıki yabancı unsurun zPa•ddi~ah tkart•lfınoantmbiekrdenoli>ire ş~- :~ ~~~~i~~~ı ds:g~~~e>s~e ç': ~~~ ~:~~a~~~~lı~.:ad~:byilüz~~l;~ıacr'~ 
- ____ ·- _ C'- --· ---- -r-- .uustafo h•nın saltanat sevdas: ıle saltanat hırslarına kurban gıcle- enın a ıne gı · amıya- · · . · 

~lfJ_~,,1i ~ IW_•l[~!_!1i =:TIF;li·,· .. •'"'(",..,
1 
.. ;••"flll"":U_ ebtuncdu~ .. Vgi.be ıb· ukiımsta~ı<~l~t1<12etrnhar.eekgeetciıa.rn·-. cekt'. cakc. Asker toplu bir halde bu- hitte yaşıyan, inkişaf eden bır a- na~·et

1 

Sevgilisini öklürdlı' Kı>-
ltlLdll li-- J! ~ !(. __ a,:L_J! ~ -~ _ ~ _ =~ ' - Hurrerr. Sultan, Pa.dışaha ~yle,luııdukça belki ıne.;ele berakis 0 _ dam, '.:'uhitine intibak e_der. Bu- kançlık yüzünden katil olan İ<a-

1 

dan siı.d;r ola. Nihayet bazı müfait oovk söyliıvordu: labilırdı. nun boy le olması zarurıd'.r. Bu dın!..• 
::-. ·==.:..c::::::::.= Yazan: M. Sami Karayel --·----- ,.e gaddarlar ooyl~ namerbut ve _ Şehzadenın katlınden """k K . b .v..ı. .. ,.h 1 d k-Otü muhit, temiz doğan ınsaııın Bir asıkın delice sevdiğı bir ka-

. . .._ a anuRnı'.... ır,vn mu .... aza ar an f t • cevherlerini, mezh,>etJerini . 
Un:ıumen s,yah ıııe seni istekleri Jvluı;taı;ı mt-selesıni mıil<emu.elen nahemvar scizleri orta.va atup dur- çaı-e var mıdır?. sonra u,,-,eın p99aya mahrenıane 1 rı .• , . ' dın veya erkekten red cevabı .111-

biıştıbahtır.o (!) hatırl:unıstı. ı m.ı alup satarlar. Halk ioc birine Sultan Süleyman, bu cinayeti iş- fil emri verdi: faziletini çalar, onu kırletır, ona ması, sadık bir koca veya kadının 
Dıve ığf.ı.l ettiklerinı haber Vf'ri- Pad~ah. gailenm def'ı için Ye- b~).kalarlar, ı.ınhar bır da.hı bunun lem<k, he<iefini kaçırmamak için _ Askeri dağn!. kötülük ~şıl~r. aldatılması. hiyanel görmesi hadi-

yordu. lniçerılerı oya1'ırr.a• ;_,tıyord.u. j gıbı beyh.ıde ~e namerbut ,.e na~ ihtiyatlı davranıyordu. Padişabxı maksadı askeri dağıta- A<ıil bır baılev.e mensup olan iki seleri, ruhi haletleri üzerin<' derin 
Sultan. Sül_e.,.n\an bu_ }ı.a-Oerdffi K . 

1 
h . "-~-' hemvar sozlerı ve bunun emMlı Padışahın en zi,_·ade korktn<nı rak .,..__...__ M··~-•ayı zayıf .... _ kardeşten ırı.nın fena, diğerinin tesjrJer kra eder, büyük darbeler 

_ anunı, og u şe zaoe ,..,..,...,,.. . . k 
1
. . .. .. .. h ...,. ..-'"""'"' """"' uı k ise 

k t J 
u .. ~rem ı<ııu ·a. Jı on• geturup guna a Yenic.eri.vdi. Çünkü, bu gu"ruh ne --'---ktı. ise ahlA vıyesi yükııek bir mu· indirir. onların suur ve iradeleri· 

pe mu eesı;ıf o muştu. ,..... nıa kat'ın·en idamıru. karar ver- . . . · ·· ,...,.,.,.. • Sultanın öte<ienberı ,;ehza<ie Muş- mı.?tı. · · gırme.1<. ve bu ha•ıs elsaneve v~- isterse o·n; vapabilirdi. Pa~ah, fermanı hümavı'.ınunda hltte yetiştiklerini farzedelim. ni kaybettirir. Ve bu tmr vr tee5-

f l l 
· k H cu vermek de\'l. muhkem l<:'nbil1 Kanunı'1:n öniınde canlı vak'alar hulasaten anvle diyordu: Bunların her ikisi de aynı ana ve siirle bu aşıklar, aldatılan, hiyanet 

ta a a eyhlnde bu wıma.-. va 'anın urrerıı Sultanın tezvir~ Dama-. tt·ı I" · .,.,, lb 
d 

e ı er. -J va:xi:. Bal>ru.--ı Yavuz Sultan Selim _ İlkbaharda seferi hüma·"'- abanın çocuklan olduğu, aynı gören kimseler, en korkunc cina-
..t ' t ne kanaat hasıl ed:vordu. dır..ın 851Sesile oğlunu cikhınnek- ~u -• . Sultan $qJevmaıı bununla kal· de, babasının ihtiyarlığından :ı.stifa- num vaki olacaktır .. Şimdilik as- aııil aileye mensup bulundukları yetlerin faili olurlar. 

Pa<ıı~ah, H-.rreım Sultanın şeh- ten ç..,,.ınmeJJUşli. mı)'Cordu. :Me.>e:eyı Hurrem Sulta· <le ederek Yeniçerileri elde etmiş. kerlcrin yerli yerine avdeti fer- halde yaşadıkları muhitlere göre İhtiras ve tamaı da suç Amilk!ri 
ısı.le Mustafa için evvelce söylıo
ıliklerinin dogruluğuna lıillımey le
Dıişti. 

Şemsi a~a hUZUr;ı kabulünü fll na da actı. baba~nı tahtından indırmerni~ manı hümavfınumdur yetişecekler, biri ~hlalt.."1zlığın, di- meyanında saymak icap eder. 
suret.le anlatıyordu: Harıs kadının n•1arlannda sa- · d'' A · h 1 h ad M tal 1 .. • " • '·· f zil t' b' bolü 1 • mıy ı. ynı a şe 2 e ııs a, Rüstem paşanm da serian :t.- ,.erı ..,., a e ın ır sem o a- Bilhassa parayn karşı olan ihti· 

•Çün huzuru hlım.yinıu saadetı :ı<let ş:~egi parlanuş1:. Hurrem, tarafından bab8"< Sultan Süleyma- tımbula dönmesini eırnre4nıişti. cakttr. ras zikre şayandır. 
ınakruna vasıl ve halvetı haslar - K'nunı·~·ı· busıo· • u· tu·n t~-·-"'· el.meğc da ·' b !·-~· "-·ol ·ik kteb h 1 Herh b " ...,. v"' na yapwa. ı .uuı Rüstem ~ cinayetlerini kolay- °""!' OJ me e cep e a an angi ir memlelıette, eltsert 

• 

na dahil ve Jıalfl ızzetlerıne yüz o..şı..,;~ C".örü1üyor iti, Rfuıteon Pli§& ve •·..+-an bu emirleri ıriiratı. ve ve bu mektebhı ftkirlerini tenkit va harp veya buhran sıralarında 
""''"'- •-Jh;., _,_.ı..,aıımmda """"""' -.-· J .!.::.~~~..:111:!::::...._:__._......,.._~~~~~~~"'l':!.!"":!,-~·!:'~"'u~~::·:;::::~ ... :'.'.~u~r.L..;:~;::::_..ıw..a..ıı...oa;ı:....;...;..~J.!H~ı~ır:rt~m:·..:Su::lta~n~,~P=acti~işaiı~:m~:tam::.ıy~er~li~y:er:iııde~~iare::~.,~ti~'yordu;;~~·!l.~~~~n~m~ü;Wof~e~lılt~w;·~ıe;r;deı~ı~bez~~ıla~nna~~lh:tik~Ar~v~a~k~ıa~l~a=rı~b~aşgos~~-:ı~er~i!r.~V:e~i.ıiıl· lAriılu - t/flft, açlık ve ııcdalet, içtimai 'btr (.4rlıw 1 11CJ IQWa) 

İhtiyar Padişah, kurnazlığı ça
ııaı.m11tı. Rüateın Pa+a. §eb•ıwla 





AMERiKA Yolnız bir tek 
(llaş tan.fı 1 inci ayfada) 

.,n ıhtıliıfın u. :oıa yel le "aile
dilemı) Lceğı ve h ,bir vdtıştırm.1 

metodu ile sona er ~ıyeceğl kanaa
tini tevlid ettıği ı,ın ihdas ed lm'Ş
tır. 

Münakalat Vekili 
/!\. k adam 

n a r a Y a g i t t i 
1 

olduğu i:~:.~·::k~:::~,ncı~:v::)ak·-
GE ç 

GÖRÜNMEK 
İSTEYENLERE 

(B .. s tarafı 1 inci sayfada) ta ti iller !-upılınal· tadır Bundan na göre, hiçbir de, lct, bu Ccnıi~:e-

Amerikan müdafaaSlnın mukad
deratı ve İngiltereye yardım işi ha
liha1~rdaki harbin mahiyeti ve dik
tatörlere karşı kLıllanılacnk usuller 
hakkında hiç şüpheleri olmıyan a
damlann elindedir .. 

bir memlekete de aksetmesi pek ba)ka barice verdi,;imiz malzeme tc dahil başka bir millete tecavüz 
tabüdir. Bu şerait içinde l\lünaka- siparişleri de pe\·dcrpey gelmekte etnıiyccckti; ederse Millcllcr Ce
Iit Vekaleti hi:1n1etlerinin bugün· olduğundan bunların ınontajları mi~ (·ti izası olan bütiin devletler, 
kü hali de tabiatilc fe,·kalade e- ikmal edildikteu sonra bir kmm miıtceavize kar§l cephe alacak, te-
hemmiyet kesbetmiş bulunmakta-, ihti,·a~ daha giderileeektiı-. 

dır. Akdenizdeki münakale vnzi- İ!11ALATHANJ,; VE 
}'etinin inkıta derecesine yaklaşan FABRİKALAR 

HER GÜN 500 TAYYARE İnıalathane ve fahikalarımızın 
vaziyeti hesaba katılırsa münaka-
le i~lerindeki ehcmıniyct daha ai-

ca\'Ü7e uğ"rı;\'ana yardını edecekti. 
İ~te bu taahhütler ifa edilmek is
tl'nilincc ~lusolini, ingiltereJc ou~· 
ıuan kcsilmi!!tir. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Amerikan 
endüstrisi daimi meclisi reisliğine 
intihap edilen ve Amerika işçi rl'
islerinin en nüfuslusu olan Murph<" 
Resicümhur Roosevelt'e bir pla'l 
arzedecektir. Bu pl5n mucibine·' 
Amerikada her gün 500 harp ta ·
varesi yapılacaktır. 

yade göze çarpar. tamir ve imal kabiliyetlerini art-
Çörçil, İngilterenin, İtall n ile 

dost kalmnk için sarfettiği gayret- { 
leri de iznh ettikten sonra iki ve
•.ik~ okudu. Bunlar, Başvekil oldu
ğu zaınanJ harbe gif'men1esi için, 
.\fosoliniyc yazdıi:ı barışçı, dosta
ne, Jıntta rica.kir mektup ile onun 
mağrur ve tehditkar cevabıdır. 

l\lusolini cevabında, zecri tedhil'ler 
nıeselesinıloki kinini tazeledikten 

Birçok sebeplerden artınıs olan !ırmak için euslı tedbirler almı~ 
İstanbul ve ch•ar mıntakala~ li-1 bulunmaktaylZ. Ötede beride, mul• 
man hizmetlerinin daha süratli ve telif istasyonlarda bulunan esi..: 
emniyetli bir şekilde başarılması- vagonların 

nı temin etmek ve lllünakallı.t Ve- fadc etmek 
kaletine bağlı müesseselerde tet-

malı:""ıııelerindcn istJ

için bunların yüzde 

AMERİKANIN YüZDE 90 I 
İNGİLİZ TARAFTARI 

Londra, 24 ( \.A.) - İn!iradcılık 
hıssiyatile tanınmış olan Hamilt n 

Fish, Amerikada halkın yüzde 90 ı 

nın İngiltereye karşı sempati bes
mekte olduğunu itiraf etmistir. Al 
manyada gösterilen asabiyet bu şe
kilde kolayca izah edilebilir. 

RUZVELT NUTUK SÖYLlYECEK 

Vaşington, 24 (A.A.) - RoosP 
velt'in önümüzdeki Pazar gece>" 
Greenwich saatı ile 2.30 da radyo 
ile neşredilecek olan bir nutuk söy
liyeceği öğrenilmiştir. 

<iklerde bulunmak iizere sayın 

l!a~vekilimin miisaadesile bir haf
:oıdanberi İstaı.bulda bulunuyo-
rum. Vazife başında bulunan olii 

adar arkadoşlnrınıla gürüşmclcr
le bulundum. Ve buradaki tetkik
lorimi bitirdim. Vekalet müessese
~crinde lüzonı]u olan idari ,-e tek.
nik tedbirler kiımilen alınmıştır 

ller gün semeresi artnıağa başlı

yan bu tedbirler en çok bir ay i
~inde ilana' edilmiş ve tam ran-
dımanlı bir i~ hayatına girilmiş o-
lacaktır. 

İnsan elile yapılmakta olan •na

kil işlerimizin mühim bir kısmıııı 

doksanı atölyelere nakledilmiştir. 

Şimdiden tamir edilen bu kabil 

DENiZ TİCARET MEKTEBİ 

Deniz Ticaret lllektebi talebes> 

te temin için hazırlanan kanun ve 

projeler yakında Meclise sevkedile-

bir surette temin edilecektir.• 

ın:ııkineye ıördüreeek imk3.nları 

RUZVELT'İN HİTABESİ bulduk ve hazırladık. Bu suretle Günün içinden 
Vaşington, 24 (A.A.) - B. İstanbul limanııım dn tahmil ve 

Roooevelt, Noel münasebetile Ame- tahliye kabiliyetini 5zami derece- <Bat tanlı 1 lnel •yfad&) 

rikan halkına radyo ile yaptığı bir de arttırılahileceij'i gibi Devlet re hazırlandığı merak mevzuudur. 
hitabede demiştir ki: demir ve deniz yollarımızla liman Diğer yandan İtalyanın ilmüğü 
İnsanların ekserisi, fütuhat V"! tahmil, tabliye idareleri de daha Arnavutlukta ve Afrikada sıkılır

kılıçUı mecburen tahmil edilmiş c- muntazam bir iş birliği ile çalışa- ken Yugoslavyanın Suşak tehrine 
!arak değil fakat kendi arzularik bileceklerdir, yine bir meçhul tayyare bombalar 
dünyayı iyileştirmek için kendile- Size şunu ka!'iyyetle söyliyebili- atml§tır. 

rine sulh içinde hir şans verilme- rim ki, memleketimin münakale ih- Manastır, ilstüste bombalanırken 
sini istiyor. tiyacı ve diğer Mouvemcntleri bu- bunun bir yanlışlık eseri olduğunu 

Bugünkü Noel. olgun ya~ta bu- 1,:ilnkü vaziyetin çok üstüne dahi 
lunanlar için bir mes'ut Noel ola- ~ı:.sa bu hususta herlıanei bir sı

maz. Fakat saadet bizim için süp- kmtıya düşmek ihtimali yoktur 
heleri atmak, korkuyu bertaraf el- liinyaya şamil umumi sıkıntıya 

mek ve insaniyete itimat l'tmek ise, rağmen Devletin her işinde olduğu 
bugünkü Noel mes'ut bir N0el ola- '!il>i Münakalat Vekaleti servisle
bilir. rinde de aıkmacbu ve tazyik altı-

İtalyanlar resmen tebliğ etmişler· 

di. Bu defa Suşak'ı bomha!ıyan 

meçhnl tayyare kimindir n niçin 
bombalıyor?. · 

Dava, anlaşılmıyacak kadar güç 

deeiJdir. Yugoslavya zorlanıyor ve 

FRANSA 
- Bat taralı 1 hıcl oarlMLı -

tedir. Çünkü böyle bir hareket bi; 
tün Fransanın işgnl altına alın111: 
<ını zaruri kılacaktır. Böyle bi; 
i~alin Alman ordusunun tesis et 
tiği hattı tehlikeli bir surette uza
tacağı tabii elakki edilmekedir. Bu 
hat bazı noktalarda, içtinabı kabil 
olmıyac.ak bir surette zayıflamış o
la~ak ve daima müteyakkız bulu· 
nan İngilizler, ağlebi ihtimal bu 
noktalara hücum edeceklerdir. 

PETENİN CEVABI ÜMİT 
UYANDIRDI 

Zurih, 24 (A.A.) - Reuter: 
Vichy'deki İsviçreli muhabirler, 

Hitlerin son taleplerine Mare§al 
Petain tarafından verilen cevap
tan sonra Vichy'de bir ümit duy
gusu uyandığını kaydediyorlar. 

Gazette de Lausanne'ın Vichy 
mllhabiri yazıyor: 
Şuna kat'iyyen iman ediliyor ki 

l\iareşal Petain donanmanın ve or
dunun şerefine mugayir siyasi hir 
bir teahhüde gir~mek fikrinde de
~ildir. 

İTALYAN HEZİJ\IBTİ 
AŞISINDA ALMANYA 

na alınmadan bütün tedbirler Bü- bu zorlanmanın denemesi yapılı

yor. Eğer Yugoslavya sayıf dav-umctç~ alınmaktadır. Vasıtalar 

'ıcr tiiı ~.ı teJhir ve gayretlerle ço
ranır ve sinirlerine hikiın olmazoa 

:altılmaktadır. 

Hulasa her şubesi fikir ve hayat hnrbe e:recek; harbe girince de 

rfibatı vasıtası olan l\Iünakalit Almanyanın müdahalesi icap ede 
'ekaleti bu hizmetlerini halk ve c>.k! 

:nılli emniyet noktasından her ııh- Dava, bu davadır vo çehresi cla-
'al içinde en iyi yopnııık için lü· iına bir, sadece kılığı değişiktir. 
wmlu tedbir ve imkanları bir an A. ŞEKIP 
lahi gözünden oyırnıadan çalış-, ---_ _ ____ _,,,__~_...;._ __ ,,.... 

11akta ve emniyetli surette bu yo-
1 

lun içinde yürümektedir. Milli 
Yunanlılar 

uüdafaa meselesinin bütün ruhu - Bat taralı 1 mel oa1fMb -

l>u normal takat ve kudretlerin hiç mevcuttur. Redyo neşriyatı ile Yu
bir zerresini boşa kırdırmadan tam nan milletinin etsiz ve hemen he
bir ahenk içinde yüditmek demek- men ekmeksiz kald,ığını iddia eden 
tir. Hükumet milkiiınizin de bu J dü~anın Atina ça:ııılann~'.ıl<i et 
husustaki üstün idrakine dayana-· ve&aır yıyecek bolhıgunu gormesı 
rak bu işlerini tanzim etmiş bu· cidden arzu edilir bir şeydir. 
:ııumaktadır. :Memurlarımız da bu Her Yunanlı aile cephede dövü
rolü iyi kavnyarnk çalışmaktadır. şen askerin Noelini düşünmekte

'lu ahenkli mesai biıe her işimiz- dir. Noel pastaları, konyak, incir, 
le daima muvaffakiyetler temin üzüm ve yünlü giyecek gibi bir 
etmektedir. Bu gönül rahatlığı i- Noel hediyesi ihtiva eden paketler 
;;inde elimizden geldiği kadar çalı- hazırlanmaktadır. 

şıyoruı:.. Gençlik teşkilatı bu paktlerir. 
BAVA İSTASYONLARI ambaljını yaparak her gün cepheye 

•Memleketin muhtelif yerlerin
deki bava iste,,yonlarının bir çoğu 

modern bir şekle ifrağ edilmiştir. 

Bu istasyonlardan diğer buıları 

on binlerce paket sevketmektedir. 
Her pakette, ayrıca cephedeki as
kerlere iyi Noel temennisini ihti
va eden kartlar da bulunmaktadrr. 

eline alataktır .. diyor. 
Çörçilin tam zamanında yaptığı 

samimi bu hitabın, İtalyan milleti
nin ruhunda, büyük bir mAnevl: te
sir husule getirdiğine şüphe yok
tur Ruhun madde tizerhıdeki te
sirlerini görmek için de, karada, 
havada, denizde darbeleri tevali 
ettirmek lazımdır. 

Abidin DAVER 

Fikirler 
(Baıtarah 4 iincti sayfada) 

kıaa bir zaman içinde ihtikar sal
gın ve korkunç bir hastalı.!< halini 

ahr. 
Bugün memleketimizde, bilhassa 

tstanbul gibi büyük şehirlerde, bü
yük tüccarların ekseriyetini gayrı 
Tü~k anasır teşkil ettiği için, Av· 
rupa buhranı bizde de tesirini gôs
termiştir. Bu vaziyetten, bu fırsat
tan bilistifade muhtekir ruhlu in-Londra, 24 (A.A.) - Sunday Ti

rnes gazetesinde yazdığı bir mah.
lede, General Sir Brownnig, İtalya 

da ikmal edildikten sonra munta

zam hava seferlerine haşlanacak-

Atina çocukları, cephede harbe-
den askerlerin çoc\l!klan için hed;- sanlar faaliyete geçrmş ve hiikılme

timizi esaslı ve ciddi tedbirler al
yeler satın almaktadırlar. Bugün nın kat'i hezimetinin yakın oldu- tır .• 

ğunu söylemekte ve yaz ına §ÖY· ŞEHİRLER ARASI TELEFON h<'r Yunan vatandaşı, göğsünün if-

1 d 
tiharla kabardıg-ını hissetmektedir. 

e evam etmektedir: Şehirlerarası telefon irtibatını da-
Acaba o zaman Almanya ne ya- ha geniş bir hale getirmek ve yine İşte bu gurur ve iftihar hislerile

pacaktır? Ben, İtalyanın, sözde hı- şehirler içindeki telefon tesisatı- dir ki Yunan milleti ve Yunan or
taraf kalarak menfi vaziyette bir mızı daha modern bir hale irca! dusu bu kurtuluş yılının Noelinı 
rruhasım kalmasının faal bir müt- etmek için tedbirler almaktayız, E- lru1lnyacakt!r. 

tdik vaziyetine geçmesinden ziya- lirnizde mevcut bulunan malzeme --------------. 

de Alman yanın işine yaradığı ka- ile bunların yapılmasına yakında Su rı'yede vezı' yet 
naatinde bulunduğumu her zaman başlanacaktır. İhti~acımız olan di
sövlemi tim. ğer ban malzemeleri de süratle te-

İtalyan hezimetinin bi: mutarekc •nıin için her imkiından istifadeye 
veya miışkıl bir sulh ile neticelen- çalışmaktaylZ. 

mesi beklenebileceği gibi bir ihti- istanbul febrinin telefon muha
liıl ile veyahut bir Alman istilası i- beresine gelince; istasyonlarımız 
le de nihayete ermesi mümkündür. \'e muhabere makinelerimiz hacmi-

Almanya.dan, Brenner isti}<ame- nin birkaç misli fazla muhabere 
tınden İtalyaya giden yol, ciiz'i b1r işi yapmak mecburiyetindedir. Bu 
mukavemet karşısında bile, kışın 1 ke~afet mikrofonu elinize aldığınız 
ı:ecilmesi wr olan bir yoldur. Bu zaman karşılaştığınlZ kusurlarla 
itibarla Alman askerlerinin daha I kendini göstermektedir. Bu kusur
müsait bir geçit aramaları melhuz- 1 ıarın izalesi için mıntakaların Is
dur. Bu ol da Tiviera yoludur. tasyoıılara olıın irtibatlarır.ıla IMızı 

(BC1$ta.arlı 1 inci scıvfadc) 
Bundan bir kaç gün evvel §ehir 

dahilinde bir otıomobil gezintisi 

yapan İt!lyan konooloou Sbrana 

bir çok lı:im.seıılıı kend~ine ıüle

~k ve kollannı uzatarak te1Am 

verdltlni förnıiltı. ve bu teYeccii

hun sebebini anlamak için otomo

bilden imnlştir. Konsolos, bu es

nada, otomobilinin arkasına bü

yük bir Yunan bayrağı resmedil
miş olduğunu ıörmüştür. 

mağa, müevyideler koymağa mec-
bur etmiştir 

Hulasa, cPmiyette karşılaşmış ol· 
dıJl(u sosyal hadis!"ler, ferdin ruh! 
hayntı üzer,ne tesir icra eder, lert 
;uç işler. 
Şimdi belkı de akla şöyle bir ru

al gelir: Bu yazıda suç rıline tesir 
eden bütün sebepler anlatıldığı gi
bi. bunlar içinden \çtlmai iımillere 
daha fazla ehemmiyet ve büyük 
yer veriliyor. Başka bir tabirle, 
cemiyet suçlu telakki olunuyor. 
Mademki cemry..t suçludur, bu 
takdirde hey eti ic;timaiyenin kendi 
yüzünden cürüm işleyen bir !dırı· 
seyi tecziye etmesine ne lüzum 
var7 Onu cezalanduınak bir hak
sızlık, bir suç işlemek değil mi
dir? .. 
Şu suale şöyle cevap verilebilir: 
Ceza içtimai fayda düşüncesile, 

kendisine ahlW hır ilwsur ısnad 

ğinden icra ve ü18s kanununun 
• 153 üncü maddesine tevfikan aleu-

sul ifası muktazi muamelei lı:anuni
yenin üasile ipoteğin fekki taleblle 

hazine maliye tarafından müracaat 
edilmiş ve tal<ip talebi üzerine 

borçlu Cemalettinin adresinin meç
hul bulunduğu gerek gönderilen 

tebliğat ve gerekse zabıta marüe
tile yaptırılan tahkikatla anlaşıl

mış olduğundan İstanbul İcra Ha
kimliğince İcra ve İflas kanunu
nun 153 üncü maddesi mucibince 
muktazi tebliğatın bir ay müddeı

le ve iki gazete ile tebliğine karar 
verilmiş olduğundan keyfiyet ila
nen tebliğ olunur. ı 94-0/5062 

edile-bilen Jrimselere verilir. İşle
nen suçun cemiyet için arzettığı 

tehli'ke nisbetinde elıeınm:iyeti var

dır. 

Şüp!ıem, içthnai, ırsl, psikolojik 
amillerin, hepsinin de suç üzerin
de tesirleri inkar olunamaz. Faka1 
fert nihayet serbest bir iradeye 
mali:ktir. Binaenaleyh, 8\IÇ işleyen 

bir kimsenin m~vi ~uliyetini 
nazara almak icap eder; alınmazsa 
ne olur? .. Suçlular hasta, hapisha
neler de hastahane .. 

MeluıNt HiCRET, 
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Türk yavrularının sıhhatli ''e gilrbüz yetişimine bütiin mem
leket hudutları dahilinde her şeye rağmen tevaklmfsuz çalı,.<an 

ÇAPA MARKA 
941 de 26 yaşını idrak etmekle lıahti;var olacaktır. 
Tarihi tesisi: 1915 1\1, Nuri ÇAPA 

BEŞİKTAŞ, ÇAPAMAKKA • 

* Muhammen bedeli 23000 (yirmi üç bin) lira olon 100 ton k;;rpit 13/1/1941 
Pazartesi günü mat 15 de kapah zart usulü He An\cnrada İd.ırc binasında 

aatın a1ınacaklır. 

Bu işe firmek isteyenlerin 1725 bin yedi yüz yirmi beş liralık muvak· 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklitlerinl aynı gün saa1 
H e kadar Komlsyon Reisliğine vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler parasız oJarak Ankara.da Malz<'me Dairesinden, lltıydarpaşada 
~llilm tt ~vk Şefliğinden dapWocaktır. 

* 1/2/941 tarihinden itibaren Samsun - Sivas, İzmir _ Denizli cTorbah-'fıre· 
Ödemiş dahil> ve Sirkeci - Kırklareli - Edirne mıntakalarına rnahsu. yolcu ta 
rlfeleri IağvedilıniJtir. 

Fazla taı.~t için Jııtasyonlara mttracaat edilmelidir, (8893) (12070) 

5'l!lf Şehir Tiy•trosu 

u Tepebqmda 
Dram k11mında 

25/12/940 Çarşamba günü 
ak§amı saat Z0,30 4a 

APTAL .. 
Komedi Kıammda 

25/12/940 Çarşamba gündüz 
~aat 14 de ÇOCUK OYUNU 

25/12/940 ÇarfBmha günü 
Akşamı saa 1 20.30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

• 
llAKSİM'in bö;vilk salon1.111da 

Yeni Program 

1 - ilan•• ... arkllAlaşlan 
! - 3ll lıi<ılllk llevü He1di 

RAYAYAN ADALARINDA 
BİR GECE 

S. Atilla ld&reslnd< 
Zıeqin mb.&nsen. dek&r 

Cumartesi, pazar günleri saat ltl da 

llEVÜ MATİNESİ 

Tavzih ilanı 
W:anıbuı tJ~ncü İcra Mf"murlutuı•

tlan; 

Daıremizin 40/3243 nun:otr-ılı do!'yıı~ 
aile ipotek cihetinden açık arttırın.1yaı 

vaz'ı suretıJe paraya <;evrihneei n1uk<.lf .. 
~ olup keyfiyet İltdanı gazrıl'S~oı· 
19112/940 tarihH nü'Shasının altınc~ fi;,.ı·· 

hifeainin üçüncil sütununda yazılı g.JY 1., 

meni<u~un mu~t .. ı. ı uhdı 1 ih:ıtc · 
takdırinde alıcı satı$ bedellni derh:)l vP

ya verilecek mühlet içinde \'errnP~ .. f'.' ihll 
le kararı 1esholunarak kendis.urlt>n e,.· .. 
vel en yüksek teklifte buhını:an kın ı (')'.ıl! 

a.rzetmiş olduğu bedii<? n;n1ıyil ra: fJ· 

lursa ona olma1.sa veya buJu.nmaıs• 

tıekrar ve yedi gün müd\Jetle açık art· 
brmaya tıkarılarcık en f:ııla aıı:tıraı> 

üstünde bıraltllarak ilı.i ihle arasınd<J.k-İ 
farlı: ve geçen (tinler lı;.in % y ı h<" 
sap olunacak faiz ve dir.er nıasnril aY'" 
rıca hilkme hacet kalmaksızın :nnm1.1rı .. 
,.etlınizce eski al1cısrndan tahsil cıl"n:ı' 

catı lilzumu mezk:Cır nanda ~iihulf"rı y:t'" 
zılmaıruş olduğundan hu nıf"z\ct)f 

blldimle a!Akadarların m•IOınu oımıJI 
üzere !avtlhan Um olunu.r cı 410) 

DOKTOR 

Feyzi Ahme. Ona· 
Clld17e " dltnı'fbe mu:t•tıa ı 

Adres: Habılll (':a ~ .·oı-tu 

rolru411 khHlnclf" Nn. 43. J ı •. _, -
MARHONi INGILiZ 


