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Avam Kamara
sında reddedilen 
su 1 h lakırdıları 

1116İltenı, sonuna katlar 
tlayanmıya mecbıudar. 
Dayanmaktan oa:ıı lleçer-
8e /ngil~ milleti, Hitl~ 
rin ve Cermerıliiin kar· 
ıınnda elpençe divan 
durmak zilletine 1ıatlant> 
euktrr. /ngilter• için, bu 
~ aulh yapmak, intihar 
etmek demektiT. lrıgil~ 
milleti ölümü tercih etler 
amma Uııtiharı asla! 

A 
um kıunarllSIMID bir eel
-u.de sulh W<ırdısa. 
uzakla, kııruJıklU .iç.İD 

4e Çaba kıaa bir timfek pbi, ya
lllp söndü. Parlamento müzakere 
-.ıullerine tevfikan kralm nutku
~ Verilecek cevap Z:.üza!tere edilir
~~ miist.akil i§çi mebuslardan üç 
kişilik lıir erup, kralın nutkunda, 
~ putlarla sulh yapılabileceği 
ilk.kında tasrihat olmaı!Jtıııa te

tıı;,;üf etmiştir. 
Bu müzakere, İngiliz parliınen· 

t..,,ııua has hürriyet ve vekar için
de .cereyan etmif, bu üç ~ mebu
... 1Kİ partisi ıle dahil olmak üzere 
~hin partilerin hatipleri ve hü
~t Dallll.Ba işçi partisinin sabık 
•e~ başvekil muavini Attlee ce· 
~•P. Yermi~ ve neticede, ~ıüsta· 
. l l§çi partisinin verdiği tadil tak-
~i (reye karp 341 reyle reddedil· 
"tiştir. 

Cereyan eden müzakerelere na
lıılraıı, bu karar, zamansız ve yersiz 
141h ilkırdılarııwı 4 reye karşı 341 
~Yle l'eddi demektir. Sulh elbette 
l:Yı b~ydir; ....., kıymetini, ada
~. mesut ve müreffeh yaşı· 
~._., mecb-uri ııskerlik JıWı>etini bi· 
h~p kapıya dayanmadan ~bul 

~~en İngiliz milleti, her mill."..t
~.,, ıyi liilir. Fakat, }uçak ~enuge 
~&nılılı.tan ııeııra ilan edilen ha 
d ası ve öldüresiye harp, azami şid 
b~Ue devam etmek Iium eeldiği 
.ır 1llr11da ıulhtan bahsetmek yer· 

""dir, nıiinaııudır· hatta düşman 
l>toııaaaa~-- · · 'b. · '-''-de zemi-ıı; • ...... ı ıçın ır ... ,.,.. 
., teşkil eılecqinden ıwarhdır. 

-ıc..t bn dört sulhperest ınebus 
~ltıuıa söz sö7liyen hatip bile, Jıaı d: lll~alif olmakla beraber bu ~~~
il' ~met edenlere hürmet etüPk' butüa İ.fçilere milli gayel~e 
llrşı sabotaj 7apdmasını tavsıye 
~~~~ini söylemiş ve Sinyor Mus 

11 
U...ııun şiddetle aleyhinde bulu

b •talı; •dünyanın her taıaiıuda, 
it •ttr. İtalyada bile Mo.ssoliniye 
d llrşı nefretten başka hlçbir tef 
UYtılmadığını, Mussolini.nin ka

:aııJıJt gecede, kamasını tam sır
ı Uıııa daldıracak tı~· netteki in.san
~r ~üınresi.ne dahil olduğunu> SÖY 
mıştir. 

ııı Bu sqlbperestlue cevap ,,eren 

1 ~lıtelif l'artilere mensup hatip
erın he~, kralın nutkuna -veril.
:".k cevapta sulhtan bahsetmenin 
~fına.,ıarı c.ısaretlendireceğini, 
old b~ki zafere kadar gitmek la~ 
ı., ıı.gullu söylemekte ittifak etmış
_;dır. Bu arada, asıl işçi par~si 
fil~ söz söyliyen James Gril-
-., ~yle demiştir: 
'':'- İki şeyden birini tercih ede
~: Teslim olmak veya ölmek. 
.: talep eden Petain nasıl bir 

elde edeb~tir?,. 
._~iik_6nıet nımıına söz söyliyen. 
ltı ık l§çi pıırtisi lideri ve başvekil 
beua~ Attlee de ezcümle fil sert 

Yaı:ıatta bulunmuştur: &e;- leat't sulhçuluk besliyen kim
'-r •rıe .. nıutabı.k değilim. Fakat on

a hUrnıet ederim. Ancak tama-
........__ (ArkMı Sa. 4, Sü. 2 de) 

• 

Fra~sa . 1 Ekmek nar hı yarın 
Ka~!n~sı sabah tesbı·t edı.lecek 
Degışıyor ____ _ 

• 
ESKi BAŞVEKiL 

Flanden Dahili -
ye Nazırı olacak 

Bern, 7 (A.A.) - D.N.B. Vichy
den gelen haberler, bazı nezaret
lerde deği§iklıkler vukua geleceği 
şayiaları dolaşmakta olduğunu bil
dirmektedir. 

Salıdan muteber olmak üzere 20 para ve 
çarş• mba, Perşembe günleri de · 

• • 
yırmışer para zam yapılacağı tahmin ediliyor 
Buğday fiyatlarının artması üze- ! A,.ni zamand bah F. t . . •v a yarın sa ıya 

rıne yem ekmek narlıı hakkında Mürakabe kom· onu da 00 lana-
görüşmek üzere dün sabah beledi- 1 rak yeni karar ısy ·b· Pf. ' 

ed '--1-~' ·kı ··d·· .. .,,_, nıucı ınce un ıya..-y e u.. c>uıye ı . ";at mu uru .,.._.. Jarıru tesbit ve ilan ed ektir 
fet Sezcrin reisliğinde değirmenci- Müt ki'- ec · 
1 

.. . . . ea ·uen de belediyede elmıek 
er ve fırıncıların mumessıllerının ve francala narhı ko · ,_ l · ·ı· k'J b. ı t 1 mısyonu wp a
ış ıra. ı e ır tnp an ı yapı m~tır. . nacaktır. Tahmin edildiğine göre 

Yoan lııtaıtı ltoıl7an lıınnıwtlerinin hareltatım ~ etli;,or 

Bu hususta hu akşam toplanacak 
olan nazırlar heyeti içtimaına bü
yük ehemmiyet \'eril.ınektedir. Ez
cümle son günlerde Vichy'ye gel
miş olan sabık başvekil B. Flande
nin dahiliye nazırlığına getirilece· 
ği ve halen dahiliye nazırı bulu

_ N.etıcede: Toprak M~hsullen oti- bu toplantıda salı günü sabahından 
.ının şehrımı.:ı.deki degırmencilerle muteber olmak üzere ekmek fiyat
fırınlara kac kuruştan buğday ve !arına 20 para ve müteakiben de 
un vereceği henüz tamamile ma- çarşamba ve perşembe günJ · 20 
'ılın olmadığından toplantı pazar- ser para zammedilnıok erı tile 

BiR ŞAYiAYA GOl{E Amerika Yu-
Yunanlılar 
Ergriyi iş-

nanistana yar
dım edecek 

gal ettiler Ruzvelt ile Elenler 

. • --:-- I j Kralı arasında me
Jtalyanlar şıma . &ajlar teati edildi 

cephesinde ağır 
zayiat veriyorlar 

• 
Yugoılavyaya iltica 

eden İtalyanların 
adedi 6_0 O O i geçti 

;. 
7 

(A.A.) _ Reuter ajansuım 

Va§İngton, 7 (A.A.) -
; Amerika Birleıik Devlet-

leri Rei•i Ruzvelt Elenler 
~ Kralı George ile yaphğı 
' . bir muaj teatisinde, A. 
· merika Birleıik Deııletle

rinin Yunanistana yar
dım edeceğini viidehnİf-

tir. 

Lon ' Arnavut hududundaki hu. 
Yugoslav - ed ·~ 

muJıO.biri bildiriJ'Or: Cepb en~ ou·· k oo·· 
1t1ol . Yunan kıtaatı tara-
ıen haberler• göre, . tala"ben bir İtal-
tından Ayasaranda.da. ı bir çok ınal· v •. n d sor ,an taburu esir edi}m1ş ve 

. tir Bu maJzeıne meya-
zeıne ele reçmış · to 

nında cıısrt ağır top, bir çok sahra pu 1------------
• traJ;yöz mevcuttur· 

ve''." heden ,.ı.o h•berl•re •ö"' Amerı"kalılara 
Yıne cep . . al eepbesi !mtida-

jıaJyanlar, bün::'ıe~e Yunanlılar d3 I •• 
::şi, ::;·ve o.un "~.:" .::; T eşek kur etti 

. 1yanıann mu•~· ·------------!erinden, Ita . Ber1't isti]<ame-
ıne\.·ıü olan Elbas&n ve 
tind• nerıeme}ctedir· . 
~ LtrnanJllda BaloA ~ 

Mahrlbl 

Atin&• 7 (A.A.) - 41 ııum•ralı Yu

tebliği: 
nan . sol cenahında tıi'alanm12 f 

CepbeJUll . ica nehri üzerindeki mu. 
düşmanın Bıstr _ .. nehri ıeçmitıler ıe 

eıneüni kıra~ . 
kaV ini işgal etmişJerdtr. 
Ayasaranda f<lır ,unaıe doğru ileri a

Cephe ı.aı.ıınu:, rical ederken ıehri 
ıınnııştır. pusm n, • . tir. Tayya-

.. · ve ateie 'ermış . 
yağmB. •~ dan oombardmıan edi- ı 
relerimiZ ıarafın "binin Iimımda llUiar 
len İtalyan ın~miiştür. 
altında ]<aldığı ı 4 s·· z dr) 

(Arkas' Sa. ' u. • • ...,..,._ 

Amerika- lspan- ı 
ya müzakereleri 

devam ediyor -·. ispanyaya gıda. mad-
desi için kredı ve-

• v. 

rilip verihıııyecegı 

henüz belli değil 
. 7 (A.A.> - Bugün 

Vaşıngton, d .Amerika 
matbuat konferansın a~ . 
Birleşik devletleri harıcıye nazırı 
B IIull'dcn Amerikanın İspanyol 
bÜyük elçisl B. Weddelin, İspanya-

harp dışında kalması şartile, 

Amerikada İngiltere 
için 600,000toa gemi 

yapılacak 

/ BiR iSTi FA DAHA ,esiye bırakilmıştır. narh tesbit edilmiş olacaktır~ 

nan B. Peyroutonun müstemleke y U g 0 S l Q V g U 
nezaretini deruhte eyliyeceği SÖ}-

Amerika ge-italyanın12 
Ada Valisi 
de çekildi 

lenmektedir. Diğer taraftan adliy< B k •ı • • • • 
nazırı B. Alibertin istifa etmiş ol aşve ı ının mı ınşaatını 
duğu da bildirilmektedir. \ 

Chiappe'in ~;;~:::-::i Hakkında geni bir nutku hızlandtrl YOT 
Vıchy. 7 (A.A.) - Havas ajansı ı • • 

nın ald.itı maliımata ıstınadcn bil-
dirdıJıne göre, Chıappein Suriyeye Harbin vücude ge• 60 ,000 tonluk ıüp~r 
hareketi şera.itinın tanzimi mese- • • • _ • .. -Faşistlerle Ordu tesi hakkında gazetc1ercıe inti§ar tırdığı muıkılat ıuJ. dretnotlar inşası için 
eden bazı havadLiler yanlıştır. , 

Şefleri arasında 
geçimsizlik var 

Bu cümleden olarak Chiappe, hen halledıJecek tezıahlar hazırlanıyor 

• 
Badogliodan sonra Ege 
mıntakaıı kumandanı. 

aın istif aıı manalı 
Roma, 7 (A.A.) - Kral emirna

ınesile, ııeneal dö Vecchi Kont dö 
V al Cismon, talebi üzerine E_ge 
mıntakası orduları kumandanlığın

dan ve On İki Ada umumi valili-
ğinden affedilmiştir. J 

Diger bir kral emirnaınesile, 

orgeneral Ettoro Bastico On iki a
da umumi vaıılıgıııc ve Ege mın
takası orduları kumandanlığına ta
yin olunmı..~tur. 

· Röyter, Çekilişleri Tesadüfe 
Atfcdemiyor 

Londra, 7 (A.A.) - Reuterin 
diplomatik muharriri yazıyor: 

General de V ecchı'nin de •Kendi 
talebi iızerine. vazifesinden affı, 
İtalyada .>iya.-i ve askeri zimamdar 

\farsilya - Beyrut muntazam sefer 
!erini yapan bir tayyareye binmiş 
ieğildir . 

Chiappe için Air - Francein en 
iyi mürettebatı. ile bir huS'Usi tay
yare hazırlamışt r. Bu tayyare mü
tareke seraiti mucibince, muhtemel 
harekat sahası üzerinden geçmek 
ihtimali takdirinde taşıması icabe
den Fransız işaretlerini taşıyordu. 

Tayyarenin yolu ve hareket sa
ati, mütareke komisyonunca tesbit 
edilmiş bulunuyordu. 

HAVA 

lngiiiz 
releri 

HARBi 

tayya
Alman 

istila üslerini 
bombaladı 
---•ı---

1ar zümresi içınde tam bir teşevvüş Grenwich 
mevcut olduğunun yeni bir mani- ' 
dar bürhanidir. Mareşal Badoglio
ııun çekilişinin kendi arzusu ile vu 

Rasathanesi 
hasara uğradı 

lı:ua geldiği bahsinde en ufak bir Londra, 7 (A.A.) - Hava nezaretinlıı 
şüphe mevcut ise, bu şüphe İtalyan . tebliği : 
yüksek kumanda heyetindeki bu ' İngiliz bava kuıfvetlerine mensup 
ikinci azille tamamile ortadan kalk bombar'Pıan tayyare!erindan mürei:
ınış bulunmaktadır. kep kuvvetll bir filo, dün akşamdan lti-

Gerek Mareşal Badoglio'nun ge- baren gece yansından birkaç saat sonra. 
rek geneı;al de V ecchi'nin askeri ya kadar. Fransa ve Holandada tayyare 
harekattan çekilmek arzusunu bu ıneydanlanna ve İnglliz dalarına karJI 
dakikada hisseylemiş olmaları her ııece taarru%1arı için kullanılan ~ 

(Aıkası Sa. 4, Sü. 1 de) I (Arkası Sa. 3, Sil. 1 de) 

lngilterenin l 
harpten sonraki 
hedefleri ---··---

Düıünülen içtimai te-
şekkülün kurulması i
çin ilk ıart Nazizm'in 
ortadan kaldırılması 
Londra, 7 (A.A.) - Dünkü Times ga

zetesinin başmakalesinde dikkate ~an 
bir ıekilde tebarüz ettirildiii veçbile 

harpten sonra İıı&illerenbı hedefleri da
Jıa iyi bir lçttmal tetekkillün kuruhııaııl 
pyesinl takip etmektedir. Herlı:es mQ.. 

savı şartlarla buna !ftirak edecektir. 
Fakat dünyanın bu mütekabil anlayıı· 
tan istifade edebilme&i için tik sıırt na
zizınin lnbizama ı.ıö'anıas:ıd.u:. Bunlın 

Yueoslavya Baıveklli 
SVETKOVİÇ 

Belgrad, 7 (A.A.) - Başve*il 

Svetlooviç söylediği bir nutukta, 
baflıea demiştir ki: 

Kral naibi tarafından tayin edi
len ve birkaç senedir de takip olu
nan '.harici siyaset sayesinde, Yu
goslırvy anın beynelmilel durum 
karşısındaki vaziyetinin iyi olduğu
mı söy liyebiliriµı. Memleketimiz 
henüz harbin vücude getirmiş ol
duğu müşkülB.tı önlememiştir. Fa
kat eminiz ki bu müfkilllt sulh an 
halledilecektir. Beynelmilel bütün 
münasebat sahalarında görüşme ve 
müzakerelere yer vardır. Biz de Av 
rupanı.n yeni nizam teşkilatına iş
tirak edeceğiz. Her ınesele baldcn
da görüşiiıı müzakere edebiliriz. 
Fakat emin olabilirsiniz ki memle
ketimizin emniyet, istik!Al ve höı
riyetine halel gelıniyecektir. 

Vqlngton. 7 (A.A.) - Birleşik Ame
rika, harp gemileri inşaat programını 
tesri etmiştir. 

Mil.11 müdafaa komisyonwıun bıldır .. 
"1line 'göre, bir kru\·azörün inŞD; içın 

üzım olankırk ayın sekizde bır n ı~be. 
tinde azalWması, bir deruza.lı gemi :nın 
t.nşaaı için icap eden otuz ayın yi._mı 

dört aya indirilmesi ve deströyerlcrın 
de denize inmeleri için tayin edilırış v. 
lan mühl.::tten evvel yetlştirllmelen nu .. 
IUIUllda yeııı wuller tatbik edilmekte
dir. 

Filadclfiya, 7 (A.A.) ~ Ame
rikan bahriyesine dün) anın en 
büyük gemilerini inşa ecck mu
azzam tezgahların te>.isi için I d.ı
vare nehri taranmaktadır. Bu ®k
Iarın icabında 60.000 tona vvrabılc
cek süper dretnotlar inşa edcbi'e
cekleri tahmin edilmektedır. 

Amerika Arjantine de Kredi 
Veriyor 

Vaşington, 7 (A.A.) - İthalat ve 
ihracat bankaı;ı, Arjantine 100 mil
yon dolarlık bir kredi vermek niy&o 
tinde bulunduğunu teyit etmiştır. 

Bu kredinin elli milyonu, .Arjan
tin parasının dolara nisbetle vazi
yetini tarsin için stırbili.za.>-yon he
sabından tediye olunacaktır. 

Amel-ika Ticaret Filosu Subay 
Mektepleri 

Vaşington, 7 (A.A.) - Ba.hi'ıye 
nezareti Amerika ticaret filosuna 
haıp zaman.ı.nda seyrüsefer şartı. 
rma uygun olarak senede 400 su
bay yetiştinneık Ü7..el'e iki mektep 
açııuştir. 

°'; maddeleri ve iptidai maddeler 
~;ı:mak üzere İspanvaya kredi ve
rilmesi için bir teklifte bulunduğu 
na dair Lwbondan gcwn haberler 
Jı kkında bir sual sorulmwıtur. 

Dille dö Vmdsor'un Türki!eyi zil'.•· içindir ki içtimai Nkımd1111 Almanya.. 
reti esnasında alınmış hır resmı nın prtıannı ileri lil<eceğl lıtt llUlhu 

a B. IIull bu suale a.şağı~ki tarz
da kısa cevap vermekle iktifa ey

lemiştir: 
_Gıda maddeleri içi~ muhtel".el 

kredi itası -husw;unda Ispanya ile 
dilpomatik müzakereler yapılmak
tadır, fakat henüz bir anlaşmaya 
varılmamı~tır. 

Nevyork, 7 (A.A.) _ Selfilıiyet- kabul etmelc mevz_uu bahsolaınaz. Çüıı
tar deniz mahfellerine göre, Ame- kü o .aman en buyük fenalıkların to
rikan ııeıni inşaat tezııahları. İn- bumları ~ynelınil•l. l.eşkilata, aerpilmi5 
ııiltereve mahsus ve her biri 10 olacaktır. Ingilterenın gayesi. harpten 
bin ton hacminde 60 şilebin inşa- sonra memleketler arasında muhtelit 
sını temin maksadile bir hayli tev- İngiliz domönyonlan arasında olduju 

(Arkası Sıı. 4, Sil. 2 de) git. bir işbirliği vücude eetirmekhr. 1 lagiliz pilotları hlietundan evvel hedelleri hakkında maliimat ~ 

: 
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Yazan: ZİYA ŞAKİR 

İmamı Rıza Allanın takdirine derin 
• J. 

kö-Kendimizi 
tülemiyelim 

bide K. iınLalJ Uir ıııcı..tı.ı.p o.kudwn. 

POLiTiK A 

_Eyüpte bir hükUmet \ ( S~kak ışıkları' A-1 acar sig,ıseli 
Yazan: 

Prol. Hüseyin Şrikrü Baban Dünkü •Akşam gazetesinde Ca· mahallesı· kurula·cak 1. Pek yakında 
(VU-.ı. TÜ) ·Ana lerbiyesın ne dair J y k ~car s J u~t.h Vi,yaııa mu-
yazdığı bir yaıt iizerme l<enJ1>'.!ic f anaca M abtdesıl.ı aruk taınaıni· 

bir tevekkülle merbut 101 ... 

imamı Ali Rıza. yalnız ilim ve kizinci senesi ramazan avının için- gönde.·tlen bu mektubu süıununa E) üplüler, •çılacak weydana Milli Şefin le i\lihver;n ah"";;'u• 
faıHetin dei!ıl, zU}1tü takvanın da Ue, - bazt rivayetlere nazaran da tı~ ıl('n koyn1ai,la ha!a ctıni~tir. uygun bir duruın ai,nış· 
imtisale savan. mümtaz bir şahsi- Sefer avının sonlarına doğru - Hayan C..hiole K. Y" ,..icc, 'ıiirk hey k e ı le r i D i D dikilme~ini iıtiıorlar Mavi lambaların tır. Hattiı Bud;ıpeşter.in &.rl.ne ,. 
yett •. Ve o da, - bütün ecdadı k'.ra- (Tus) sehrinde vefat etmt0tir. a.ııL>ı. süsünden., kwnannian, eğ· d yak uydunuası Romun)·ad.ın c\'vcl 
mı ı!ibi • ıa,·azzııu kendisine siar Halife Me'.mun. kendisini zehir- lence•inden başka biq ~ ,ünmi- ~h-;n en kalabalık kaza rrer- Evvel.a vapur iskelesinin dağ ta- adedi arttırıl 1 olmuştur. Alman hariciye nazuınııı 
ittıhaz edinmist:. !etmekle beraber, cena:c namazını te.ıı, <"°"ııi" hi~e saya'-', ıı.e .. cudi- kezlerir.den birı olan Eyüpte Def- raf ndan itrbaren istimlikler ya- ifadesine göre üç taraflı a!ıitname-
Bır gün. gorı.ıstüi1ü zatlardan bi· ~cfuıi lada ,,.ören !kjenere bir terda.:- ~a .. "'esı· gu•zergfiluna tcsadfrf p!lacaktır Bu wreUe burada yeni lfıkların karartılması ye iltihak arzu..u evveli J\lacaris· 

bizzat ktldırm~ır. Mütıerek nasi, J .. L U\l b""yük" b" dan d lm kk ri: mahluk, Türk ~ocu~ da milletin ed<'n sahada bir .hükümct mahal- ve u ır mey a açı ış ve mmkelenmen ha. ın- l:ııı tarafından izhar edilıni,tır. 
İ ki Evvela (Harun Re.;id) ln kabrinin · ·· ol·cakt l\rl d ' - Ya marn'.. Hiç şüphesiz · hiçbir hayır bekliyemiyeceğı çu- lesi. teı:is olur.ması kararlaştırıl- " ır. 1 daki kararın; bir hafta ı n·er edetlcri Macarların bd 

Sen, Cenabı Hak nezdinde en mak· bulund ığu, (Hamid ibni Kah'ılJei r,·,·L ,·uıuurtadır. !--'· Eyıip halkı bu meydanın Milli 1. d __ _,_, arıu ve tcıııennikrini memnun•· 
T • d f .1 · · .. mışt r. Kayını.kamlık, be .,.,ıye, <>...,. • · 1 1 fi d. -1 ıa ar sonra cau<ıe ve so-

bul ulan bir insansın· aı) n.i.n sarayına e n~ı mıştır. Tiirkj)"rdc ) uva kurulanıad.,;uu, ~ı..L~~1'\ .. isım eri e şere en _ırı e- yetle kabul ~(n1i. lerdir. 
D·-''. Halkederi, Parti ve emsali tekmil rek Inon d · · ı' e- l:a.ldardf:'.ki bazı umumi v ., __ c.,., 1sonra •.• (Ehli bevt) Laraftarları o- ~·ı.t vuııın_.kydsi ·c.ti~~ tak~ir cd . .ı~ • u mey anı. ısmı ver .._m estA01JUD Kont Çaki ta raf111daD 
İmamı Rıza, gülümsedi. Başını lan (Şıı) !er tarafından oradan çı-1 kahu..dığtaı ıforı turıı>ek , e millı daire ve t~kküller bu mahalleye si ve a) r;ca Milli Şelimizin bir de tenviratın yakıirruuı su· imzasını müt •akip ~lacar hariciı·• 

, b" ·· l top J ~a "C ac~ı· tı"pte bın· -'aı·da he' kellerin in dı"ı<' ı·lme.sı· arZ'""UilU ıiJ k t diJ d "[ b Jıı j.kı tarafa sallavarak: k:rrılan (Eski Tus) şehrinin hara- terbiJ~ \e ~nn ter?>i~csi ı:• ı guz~ "•~ • ,.. aı , ~ re. e ıamen a e ı e- nazırı su eyanu!to bu mustur: 
ld . • b" . 1 • " " u ,·oln.ı lı~ _ruu:afu:ardır. izndr etm~lerdir. •• '-· I ;.t ~ •Alnıan ve İtalya de,·l•tlerın· ı'n y·•r· - Onu, bilmem. Ancak bi ii!ım belerinde sureti mahsusatla inşa e- ır ınenuu sıpcr a n. a~ u , cegı an«<gı:ma~ aaır. " 

C b H k · 1 · · ·- \ •• ""u-· rk soı:'\!e - 1 dımları sayesinde ?wlacarist.'.ın Verss. 1 bir SCY varsa şu.dur ki.. ena ı a dilen muazzam tü!'beYe nakıolun- ' en gen SOL so · cru~ · & "'. • Diğel" taraftan Beyoğ-
nezdinde en cok makbul olan i'l- muştur. tcsi"c iftira etmc!<ten !;aşka hır Tahmil, tahliye Namık Kemal lu gibi kalabalık ve iJiek ::;:~;;'.,·::~:.;:~ızl~~·;lı de~~~c~: 
sa.n. en çok ta.k.\"aya ve perhizkar· İlk zamanlarda bu türbenin bu- ey tlcğild!r. Türk anf°':

1 
ve ~':[.,k yerlerdeki mavi ampallii M•rari. tanın minnett:ırlık bıslcrine .' -

lı'a ria\·ct edendir. 1 _, • ,_. h '--·' . çocu"u da bu çi kin i hrayı re -
~Di"o cevap verdi. UnuU~U yer ıssız LtlF arauc".enl ı~ ddtil:,.,ek ksbili~etleL:Sr. geç yapılıyr•r ı"çı"n bı"r sergı" fiimbaJarın sayısı di.in ge- m.ı edc))ı;irlcr, T:ılepier.nıiwl nesli· 

,_ baret i~en (Ehli beyt) ınuhıb erı O ki ·ı · l · h" ·ı ı·ı ... V hane bir 11ekil<le hal ve t<:ıl.!nüı. edıtrrH1 
Yine bir ııün kendisine ziyarete · ' · ! n se x mı yon "'' ır mı ' ·- ce::len itibaren arttud-

l!ekn İran ulemasından biri: derhal turbenın etrafına eder ya· her (esit in•nn bulunur. Bu a.rada 1 Kontrollere de olması mihYertilor·n v ni bir on· ,.ro• 
- Ya İmom!.. Sen ne bahtivar ~~yerleş.misler vebu.ra<;a. (Si- Bayan ·eahide K. nın dediği ı:•hi Lı·...., .. n'.ar idaresinin tet Mekte!"\lerde s.airin nuşf.ır. devri açmış old'Jklar . •ld!W.r. ııu 

Lı"r kio"ısin ki, Cenabı Hak senl, nabad) _ısmınde bır koy te,,;<il et- ~cuğa zlii.lıa gö•lerıniyeu, me,·cıı.- ..,,. r mütemadi şekiide her ka- yenl siyaset eski ada et'"' kan puli!i· 
u "' le d ___ 1 __ J d l k kası yerir.c kaim ol~:::akt.ır. l\lıcaristzıo 
mahlukatın en eşrefi olan kanın- m.ış r ı. di~ctini bile lada a)an ..,...,ar .. 

3 bir a:maıı b~kleniyor hayatı anlatılacak ·~· '""'a eoam 0 anma ta-
1

., sulh ve ;yı li. mşuluk siy•oeti tak'bin• 
dan halketmıs· tir. Gün ı:ıec:ti.kçe, tôirbenin ziyaret- bulımahilir. Falu.t bu gibllerU. sa- · ı' dır. 

V Ş.) tar fın.. Eğ taraftarchr ve Be-rlin paktı:ı:ı iltih.oı.kln" 
Dedi. çileri artmıs.. e l 11 !er a ~ı<ı :ııı:ırat hanesini ~maz. '. er Lıınandalci t .. ı,,,,u tahliye 111 ruıin ıyi Büyük Türk vatanperveri Namık ---- dan gaye31 tı=lıazırda ,.e harbin neti· 
trrıam 1Rıza, hiç tereddüt etme- dan buraya id.eta al~ n va~ırıl- bugUnkLi remi, et ~uvanı!;' kudsı.~~- gitmeıııesı yuzunden rıhtım darlığı baı:,Kemal içın ayın 27 ıncı günü Uni-~ cclerini ta':ifiye- edecek. i~t kbaldt"ki va.· 

di: mış .. o küçük köy çarçabuk bÜ\'Ü- tini !akd~r .~tm.cscydı, f!ger Tur: z03'l""rD
1.t,tu·. Lımanlar İ~etmesi U . Mil- versıtc·üe oJ'.'ltiğu gibi tekroıl i·alk ı DL"Y ~?.~ı.: .. I z~1i.;ıyaa~rıe~tulbear~d01e~~kduad~rvet;'P·1e.·d··.'~n',','·n·.·.ccı;•:~':':i:>:btel.atiund~-,·~ - Bir insanın serefi. ancak tak- yerek (Meşhedi Mukadics) adı ve- coc~ ~uruk yumurta olo~ydı -~ . I dürluil;ü ecnebi vapurlarını ınavnasııdık, evlerin.de de ıhtıfalkr . yapılı_:ıas.ı A f E VB " _ , 

va cihetindedir. 1 rilen büyük bir şeh1r l,dltni alnus- s~lır: ene za-rf1nda. 011 ... ~k.ız ~n yu•üındcn Strkcci. ve d1ğ,er rıhtımlara kaı·arlıaş~ırılnuştır . .fı.laarıf Vekaletı 
Dl.Ye, mukabele etti. tır. ~11k. ~o l alalll8%, geçırdıgunız çe Y'naıtırarak tahliye etmejte ba~laml§· <:ie o gun mekteplerde taleblere E 

1 
rıımasına h;zmet etmekhr.> 

ima.mı Rı7a, Cenabı Ha.k:Jun tak· Aynı zamanda İmamı A..li Rıza- ınıtilıanlarda muvııffak olamndık.. lır. bu ıinlıl vatan şarrinııı hayatı ve şyasını ça an Macaristanın eHcla İU.l:>aWIU 
dirine karşı da derin bir tevekkül nın türbesinin tezyinine dı::- son de- Kusurlarımıı:.ı, noksanla!'anızı F~kat k:ırı aınele ve vesait bulururı;ı. eserlcrı hakkında n1alümat veril- ve son zun1a11larda Berlindcn pcla. 
merbut tdi. ille; bir sevi ne şiddetle recede etıemmivet verıl is ıre ek Güultme-nia, t.ımaınlama1ın;1 ça~.!: m;;ı· ı yuninı:ien bir vapurun tahliye edil~ ınesiı1i dün o.lil.kadarlara bildir~ l t 3 büyük JnUa\'enctlcr gördüğü oıtl'" 
arzu ve ne de reddederdi..- Me5el.'i dahili ve l!erek lıarıci mte~vin~tı !erini ar.ıyahnı, ana tcrbıı·emızı l"'""i .,._,,,nya bir hafta ve hatt.l d:ılı3 tir, aoamı am ay hakkaktır. ve .. a) muahcdesiniU 
uzun seneler, hlc bir erkek evladı .. 1 k t , b. kJ ·r ·"tenkit eilıp hatılarn:.ı ı>lah )<Olla· fazla .tıım~ktedir. Bazan bır kaç •.-:ıpur ihtifal ~ünü İnkılap müzesinde ezici hükümlerındea aıırak nıerke· 
ı t ( \• ı· Re.· 1) merbut goz er amas ıraca,< ır se e ı raıı 1 

. 1 f- •-·t kıvı mn'-lle . . , k Sirk · rıht ' k · . · k • t • o mamış ı. .t. 1 su e . . ·- . . rını art~J; !ID, a.lü• llCI ı U:,i u tc tOi)!a..D.aI'8. ecı ınnnı Namı Kcmalın serlerınden ve hak t e mış zi devletlerin himmf;tiJe kurtulabil'" 
ol.anlar, (İmamet zürriyeti) nin, ~ı;;.tır~.. 'Iurb<?nın cesım Jwh. auı:ı 'l'eya göbekllls.' d;<Ji!"~u,unu ıkapboıokta ve yolcu vapurlarma yana-: hakkıncia yazılm.ş olan kitaplardan a . lp di. Mamar:tı Tram.ihall\an ur· 
inkıtaa ugrayacak]anndan kON<U- besı, kamıle!' altın levhalarla kap· ortalığa ya~a~a~ .. <'~.kın ;flı~alarla ş:ıcak yer kalınamakladll:. Deniz ;olları i mtiı-ı::kktp bir >ergi cie açılacaktır. dat ctıPekle beraber _'ıa~arları~ 
vorlartlt l~mıştır. -~ç kııım.rnn ouv:ırları. k.,ndi kcııdıınızı kotülemıyel.i•u. idaresi bu yuzden .,kınlı çrkmeKte ve J Büyük Türk müteiekkiri için bu- N'h h Hen• tl'1ek li•tesi bitmiş değildir. fiAtl 

Bir ı:ü.n \•:ne kendisini zh·arete dunyada dıger bır ır.:slı olmıvan Sel4mi I:uet SEDES '=•rKeci rıhtımından kalkacR~ vapurları gün saat l-1,30 da Bak.rköy &lke- 1 ayet ırsJJ: kom~ularından şiınôilık mc ·.r.. ıı• 
)lelcıılerden biri; çını ve mozaikler. en has ahından bazan tophaneden _k•ldırmaga '.""'bar vinde bir ihtifal yapılacaktır. dekte pazar yerinde ,·ıırr.ı.a,ğa ccs:uct cde:ı.eılUderi i>· 

_ Ya İmam!.. Ceddiniz İmamı ~apılmı.s: cicekler \'e van:.ar.i.a do· olmakt~dJr. Bu ~azıyct Halk ıç~ı de tekleri \·ardır. l'ıl:ıcarİ.'Jtaıııu Jttlı· 
Cafer Sadık~ ıntikal eden bır ri- natılm1';tır. (Ali Rest'ıl) şı8'.arı ta- ] 1 güç!üit t~kil ett>ı~ınden Limanlar iş et- /il O 1 E •ır; ER R l K yakalandı \er devletlerine iltilıalı.ta gösterıi•-

k . _, . ( ,__ adj-~"dı·-.,· p J Y a S a me.i U. Mildılrlügün.ün bir an evvel - · teh 1 .. k .. , ,. ;vavcte nazaran, a ım wan ınsanın rafından mufuıiddes) t..-...ı..u ,., ,. ,... gı a u \ 'C arzuyu ıyı Ka\raına~ 
İmamet.. caız· de""-'-. ..,_,,_ __ .._

1
• • •. •• .• ,,L. b. . tedbirler alması beklenmektedir. Eşyasını çaldığı adam tarafından ay- 1• • h •t b" .. t k , • ·1• "J...U~ .lljllUu.a,. içın, ye rvuzunun en :1nt.u.ıun ır zı- çın arı aya ır goz n nıa &..atıl .. 

ııcn, hiç bır evl;ida malık d~ilsın. yaret.ı?ilııd.ır. B EL ;: D I Y E Otomobil lastikleri tevzi&h !arca şehir şehir takip edilerek yakala. dir. Şon h~diselcrdeıı >onn Maro· 
· mid. d • H h • .c.. nan bir hır~;a dün adliyeye teslim edil· • h _, Acaba imametin sahili ir, e· * lngı"ltereden mu 1 m rı.stan er tarwtaıı. ihata edilnı•~ Bund:ın sonra harjçten ıelccek oto- miş ve tevkif olunmu=ıtur. Hidise &öyl• 1 

itil mıdir?. DOKUZ -cu iUI' •" b"l ıa ı·kı . · üzd t . be 1 bir vaziyettedir, bir tuaftan A • 
Dedı. l\lUHAMMED TuUL>6AKI_• ""'l•ı...ta,,.da mat.ara g•ldi Dökm.,.,j bostanlari mo' s '. _erının_ 1 e ye_mış ş ıcereyan etmi.,tir: manya ile hemh uduttur. Dii;er ta· ,.,., .... a .ı & ""' Anadolu \'.'11..3.yetlenne se\·kedılecek ve Bundan üç ay kadar evvel, sabıkalı,.. 
imamı Rıza. buna birden bire ce- litimli.k edilecek raftan Sov~etler Birlig· i ile m;;.(e-digerleri .şıehriınizde tevzi. olunacaktır. !ardan Hti.!>eyin, Ecti~ekapıda oturan ""'""S 

vap veremedı. Bır.az miiJiıhazadan İm Ali R.ıza a "lu inıiJtereden mfı.him miktarda makara Şehrimizdeki Etışlarda alanların isim · rek bir sınıra maliktir. Diller ta~ 
amı nın yeı?:ane og . tüfekli Ycnı bir spor sahası yapmak üzer• Ahn1et adında birinin evine girmiş bi:c fl d d • •-- ı 

aonra: o1an ( Muha.mıneıd ). Hicter!n gelmiştir. Bifnlar. zincirli '-e ma... "'-up-te ~i bostanları> nam.ile ve adresleri alınmak suretile yapılacak.. ra ar a a tamameu. AUJ.Uı1D}81 
- Vallahi.. ben, ceddim İmanı karalard.r. ithafa~ fırrnıı bu maUarırı ~, , "'1k ~ya '""bu anı<!• bit de gocult çal- tabi \' e Alınan a>ken işgali altında 

Ca S dk ilim k L ehli 195 inci Rl1ıe5.i rem•7 an ayının . h·ı· d t ·· · .,;;.._ ft'\UU-l . t..nlann lik oıun.m.a. ttr. mı~ır Ah-t Hu---w--inl tanım-~·cıır • fer a ı ı, · · ve ema butün TlırkıY"e do ı •n e evzımı -~ 1 T k T• B nk ,. · "'~ • ~, ~ -- buluııan Romllll)a ile bitaraflığı• 
· 18 · · b . · .,_,_ azar da · · ~-r0ı'••tınlmıştır ür ıcaret a ası R·~zlılc uz-erın· e ondan ku-etıe .;ıp. bir zat olarak tanırım. o sirette bır ıncı, - ır n\'a yç~ n an • (Qfül bir llstr ha%1rhy.ıralc 1';,:aret M:l. ~ - ..... . u•• • • ·- Dl muhafazaya çalışan YucoslavY• 

zatın. İmamet l!ibi ancak alı.l.iki fa- recep avının 15 ınci - ı!:ÜilÜ, {edi· dürluğtine \>erecek ve bu liste tasdilı: -------,.,,,,,.---.....,,,,,,,,,,,,,= S bin lira verdi helcomi$tir. Fakat ortada hiç b;r delil vardır. Binaenaleyh tek nefes aı.: 
·1 t d • ek -" te sı · t nede dünrnva ncımisti. . b ı kt K-- . k H b I , ı d ıı · · b "'-hesıru· · ız· ,_, .aL e ve ını m"CU.fY€ l ına e- r ı:. edildikten sonra tevzıat:ı aş anaca ıc. ~ÇU Q ar er Ankara, 7 (A.A.) - Türkiye Kızılay mf'."\.'CU oma t ıttn u 9....., - bilecek f!J.Cnfez cenup tara~ y..-..-

den bır hw.ı.ısa. jru;anların bellerin- Validesinin W:ni ha.kkloda da iki Ce . • 1 . hor edercemiş, ancak Hüseyini sıkı bit Yugoslavyadır kı" onunla ~- BuÜ' 
rivayet vardır. Baı.ı tari-lıler, (Ci·I Kakaolar neden çıkarılmadı - -- --1 mıyeti Umum lllerkezınden : ..., 
van) isminde bir dul kadın oldu-' _ _ ~·u=• ' =Y•" =arı e ı - • 

den aşagı:;ına ait 5üfli bir mülalıa· 1 Er•-,.;- ,. la• h~' ~· · -~ 'k d"I göz hapsi ve takip altına alm~. Gün. pe•teniıı görülecek hesapları 0ı· 
zayı kar.l.ôtll"acajını zan..netmlyo- .s... d • '- ·- l . (Re h. ) ı Haz T"?'Jn ayında gelerek gv.mrük:te ka- * Sultanahmetteki as-ti halln1n ba.. mek Uzere Türk Ticaret Bankası ve lerce ve haftalarca devam eden takip dır. Çünkü 1111utınan1ahdır kl )'. LI; 
nı.m ... Cenabı H-.ak., e~er bizim zür- J:unu • ı~r uaz.i arı ıse, V ane · · n kı!'iımlan tamire muhtaç görülmüş- b 1 . U 1 M k V te bir netice vermemiş, fakat Ahmet ıa.. goslaV'-'a 1914 _ 1918 harbinin nıU; 

iwninde bir cari- oldunn.-.u kay- lan zs ton kakaonun 'transit kaydı ol- . •. . su e erı namına mum er ez ez.. ., 
rivetinuzın devamını mukadder et- ,_ -~ tür. Tamırata halta ıçınde b.,,J,nılaeıik ı . d b b. lir 1 im . kibe deY2lll etmiı;tir. Hüseyın bit güo zallerleri safında buluııan ve b~ 

ded 1 • ı 1 t B ·-te göre . . ner-ın e eş ın a ya ırı ış ve cenu-
ti U,e. günün birinde elbet bıze de er er · (A k ) • madıgı an aşı mrş ır. u WTIJ"" ve ayrıca Ortaköyd.:! de mod~n hali ın-lyelimizce bu hediyelerin tedarikine der- Haydarpaşa trenine atlıyarak. İzmite yüzden bazı faidc ve n i nıetlcr cJd.i! 
bir evliit ihsan eder. r an var bu..ıların piyasaya tıkarılması tauındıc. şa olunacaktır. _ w • hal tevessül edilmiştir. gitmi~Ur, Ahmet te peşinden ... Hil3e- eden ultalnrdaıı biridir. Rt.b, 5Jo~ 

D ive, Mukabele etti... Rivayete ------------·--- )4allan ,ıetirerı firma aranmaktadır. * Nişantaljınde Vahkonagı karşısın- KızıJaay Cemiyeti , Umum! Merkezı· yi.n İzrnith!n Hendege gecrr.iş, Ahmet \'ak, Ah11an. Roıı1cıı \"C Yu;osla\·Jıaf 
İm deki f:Çocuk b:-thçesi> ne mozayik merdi. ı ·- . . ' nazaran, bir sene sonra, amın D EN / Z Nerien .ainıdıyc kadar çıkarılmadığı da nl 

1 
kt B . ta 

8 
b. Tw·1' Tı.:aret B:ı11kasına bu kzyn'letli te takip etmiştir. Nihayet Ahmet Hen- la çe\irilıni.ş olan 1\-tac:ırlar B~rli11 

b ir erkek evlOO.ı dünyaYa -idi. ve er >"'P' aca ır. u ıa.,a• '" · d d ı •· •- ·" g"ıbı· ku"etl"ıcc bır· m~n'l buld'1l<' s:.- tahkik cditccektir. lira s.arfolunacakur. yardımından dolayı müteşekkirdir. dekte pazar yenn e o aşı r.:.en a.cnu.s .- .- ""~ ~ 
(Ehli beyt) ~'- İmamı Ali ç .. naldca'- -'-'-ı" f~r gocuğunu Ethem adında bitir.in arka· tan sonr3 oraya keııdiliklerinden ~· 

- --- ıeocı< ~~ Gu""mru""ktckı' kalaylar * .Haydarpata Li .. si Mezunları Ce- Mu""nakata• t Veka" letı" k ·h ı· b • ı k 1 i' Rızava karii. son derecede ihti- ...... da görm;ı.., ve yopılan tahkikat neti .. yann1a ı •Jacını cşcrı o ara i. -
mtyt-Li• run ytllık kongresi bu sabah sa- ~· - e 

ram <beslerler. Ve onun bir çıalı: ha- Çanalı:lcale bo'3ZJ agzmdak.i Zincir- Gil ıti<te miilum roikı.uda kalay ol- at 10 da Şehzadebaııınduk.i cemjyeün dairelerinde bazı cesindc gocuğu ,...uılcalı Hüseyinin Et- sedec~klcrdir. Hatla tantana ile ' 
reketlerını, keramet ile tefsir eder- boz.an feneri bozulmustur. Tamir edi. d - · ikl"kJ 1 k kendi arzularile Pakta iltihaktP~ ı:i•JC'u anl~şılm ı tlr. Bunlar 4 bin k.üsuı merkez binasında yapılacaktır. egt§ 1 er O aca heme şattı..;ı anlaşıltnıştır. Alurıet, ay-
ler. lirıciye kadar bll' kaç cUn yanmıyacak- bloktur. Eskiden kalan bu malların pi- * Fatihte 27 inci ilk okulun ve ayrı- !ardan beri takip ettıği Iiü.seyini dc··hal evvel de s.an_ki .. 'l.lmanya ile müttc: 
Bazı tarihlere nazaran, Halife Ur. Den.iı.cilıeria buna &öre hareket eı... _., defte~-~-" binasının esaslı bir _._ Münakalat Vek~Ictinin şehrimizdeki yakalatmı" ve dün şehrimize getirilen [iklerm~ gibi hareket etmckt.cı 

Ü meieri bilıü.ri.lmıektedic. ya;:ıya çtkanlarak tevzü kararlaştınl- '" ·~"• ~ teşki!Aı üz · d ba d "'-iklikl ~ L • ı· k 1 d · 11 d c L" J' Me'mun, ( mnıü Ce:'r"b) lıStn.indW kilde tamir o!unmalan kararlaşbnlmı~ ı ('rın e Zl e.,. er ya- hırsız birinci sulh ceza m1:1hkemesinde ua ı a n11ş eğı er i . . ı: araza ı•ı 
L. rıdis · nuştır. pılacogı haber a•,--.-tır. n· k olarak m in k ' "d k I~ 
JLIZIOJ ke ıne ten"t<: etmıs ve ili". ~.,,,.. sorguya çekilerek tevki! olunmlljtur. anyaya ıan Bi en gı er en • " 
bütün halkı hayretler lcinde bıra·, BİRAZ CİDDt ve Ege tütünlerinin yarısından * Petrol limited şirketi müdürü Se- kılavuzluk idaresi Deniz Yolları Umum car toııraklarındaı.ı istifade elııJ'< 
kan bır ooeün vapara.k:, ima.mal SAıM!Mt OLALIM fazlasını İngilizler alacak dat Cetinıaş B.omanyadan gelmiş ve te- Müdürlüğünden ayr>iacak ve lllıntoka Baro umumi heyeti ve Peşle hükumeti böylece arı,,i· 
karsı olan hürmet ve muba-bbetini ma>ları hakkında mah1mM. vermek ıi- Liman Reisligme bağlanacalctır. toplanamadı sinden ecnebi askerinin geçme•iıı· 

İzmir, 7 (A.A.) - İnhisarlar idaresi L" R . n• 
.röstermi.ştir. Hatta bazı. paraların !lılüeueseınizce Wm ve .ııwvau.ah ad- zere Ankıırar-ı citıniştir. ıman e>Si Refik bugün Anlcıından de hiçbir mahzur tewlıbüııı ctıı1• 
üzecıne de onun Wruni darp ettir- l'6.leti t.esbit edilen vaıaqdasıarımızw tütün müboyaası için hazırlıklarını Ik.- * ith.alit ve ihracat birlikleri umumi lf!hrjmize dönecektir. İstanbul Barosu Umum! He7eti dün mişti. Şüphesiz ki bu hareket c;JJ. 
ınistir. bır ı;ok müraaauar.tndan baı.ı. esnalın mal etmiştir. Şehrimizdeki Amerikan Jratibi Salih bugün Ankaİaya giderek Adliyede to~lanacaktı. Faka_ı :1<5"'iyel iyi dostluktan dııha üte bir tanrdıf 

Ancak su var ki .Halile M<''mu- ÇAPAMARKA müstahzeratı bula'!,Uyo- ltumpaııları ile yerli şirketler d<! bu bır kaç gün kalacak, Vcl<iiletle temaslar Rum vakıflarına telı: lıasıl . olmarugından toplantı onumuzdekl ki ancak bir ittifak olabilir. 11•1' 

nun, İmamı Rızayı bızzat kendı ruz di,.erek mukallit markalarla halkı husustaki hazırlıklacıru t.amamlamakla yapacitktır. müteTelli Cumartesi gUnü saat 
14 

e talik edil- vanın Yunanistana taarruz için ile-" 
huzurunda zehirletmesıne bakılır· ızrar ettikleri anlaşılmaktadır. Piyasa- * Geliboludan İatanbula gelmcl<te 0• ~· ,·•---.. ·, '-'-·bul ·'"~'-d-~' miştir. 1 ri sürdüğü sebeplerin ha ında AtiU1 

meşguldürler. Ege rnıntakası tütün N!- ~·~ ~~ ~- ~~~ ~ Adi" "b • l k ' 
sa, kendisıne karşı gö.sterdW ce- mızda her nevi ÇAPAMARKA müstan· lan Mersin vapuru yolcularından Hay- Rum cemaa"·- aı·ı v-~·•ıanı •-•- mu··te. ıyeye mn afır a ınaca kabinesinin İogiltercye karşı bil• . • ltolteinin yarısmduı fazlasının İngiliz ~- ~ ~ _., 

ilel@rin ~ olmayıp ancak ııen.tınaı , •lerı me\~ut Oılıd.ulıau reUin ambar kapağını .a~km, kapak ve.lliler tayin etmek üz.ere bir müsabaka . el raflı.ğını {Ok sıkı nıufıa~{za edew-
Qyasi maksatla vaınıuı 01...,·~--- lliirdütuaıoiz lıizum iiR<me tavzilıım ilin Ticanıt Birliıii tarafından satın alına- ,...,rinden lc>>rtularak altında bulunan Istanbul mahlcem erinde açık bulu· dıgı··· ve bazı üslerinden İngiliz ıob.' 

....,,~~ imtihanı açm~--tı:r. Bu suretle 23 mek- nan onar Hra asli maaşlı mübaşirlik\e .. 
inanmak lazım IJ!'e]ır. edı70fUZ, cağı !J&klandaki haber mwlahsiller ta- 50 yaşlarındaki Gülterin başına düşmüş tep, kilise, ayazma ve mezar!ı~a ayrı .h telbabirlerinin istifade evledikler•' 
İmamı Rıza, er. _ __..._ iki 'Vlli.,. ___ ~.... ç .n-.. fıodan Ue '--·ı----tır • re mü!<=abaka imtı anl ile orta mektep 1 .. d. • d İ ili1 

ll.-L.1.C'""-1.1. ,-.... ....- ~-. - ~ape- ra memnıınıye .......... ~ • ve b.duu tehlikeli surette 7aralam11tır. ayrı müt.evclliler tllJ'in olunacaktır. mezunlan 3lınmuına karar verilmiştir. a.i zan ne)· eoıcsı ı ı. Atina a ngı I 

••••a••·--~ı-~ •ayılmazdı._ Baji:ın lıer tarafı 
dil.en .. Bugün d~lse yarın, mut· 
laka onu l>ir ba b diken öldü re· 
cekti ... Her laraf dik"11 ... Zavallı 
serçtti.lı:, tıplı.ı bi.zi:ıa gJıi? 

Yazan: UAHMUT YE.SA.Rl , .. 
- Ağelıey; :ittik, dönüyoruz, ne 

Cemil KaWll ......_tc 1 Serçeciğ.e lıiç aaaa.ad.1-. Dolttoraı- alılıl sanki~ 
- Nici.r nerede! Oau gönae4ea iıua, 1ttçeciti hiç mi kurtaramaz. Cenı.il Kizım ıııılam:muş gibi 

mi giolececm! ddı:? götlerini a~rak l>aktı: 
- Treni kaçıracağuı: ağaloey_ 

1 

Can• il .Kizım anll teselli ..ayar- - Peki, ae ol un istiyorsun! Her 
H kkıa K dre "ieliıa.. tlu: ı:ünkii hayııtmuııla mııtlaka bir 

- a . var 0 1, gı . Knrlaram dık 'ili" • Wa. b bk, bır fe.-k.ali.delik mi ola-
B~e kap ıntlaa çıktılı:taa. -- - 8 ıpr a -

Zamnında yetişseydik ihtimal br cak"! •• Ha) at, çok >ade bir şeydir, 
ra küçük; sıca.lı: bir el Cemil l[Ua- tarabilirdik, fakat lmrtaramaiık, ·Kııahet. Onu mugli - yapan bizim 
- elini yakaladc iM! yapalım!. O 4ikealeri acaı.. gör· basta mnluıyyilemizdir. 

- &al öpmeclea a güleeelıi- medi miydi?_ ·e bili:rorm:; ı.tolki X:ud.reti.ıı, kolunu tutarak sarıı-
n.iz1 ole itile bile kendisiai eraya attı. tı: 

- Ah! Nigar altla, pmıli _, ııar- Üıı:ülae Nigıi.r~ Bak ıu batı& ı- - Czua etme, ltuı:ün hiç şi.liye-
m~tum. Keredeyıün! tarafı dilı.ett.- Bugüa birintka. br- te lıakkuı yok. 

Nigir, etrafına korkak korkak tulsayılı, yarıa bir b~a•>ı yuah· - Nedea? 
bakınıiocdu: yacaktı.. - Düruev, una pek mahremane 

_ An.nem darılır diye kedtam, Ni:irı kuca.lı:laclc ttofler fısıldıyordu. !\eler sö~-leıli? 
ka tını, buraya sa.klandım.. - Ayrılalım arı.k, un lrıiitlıa Kudret \"ekingen bir tavırla! 

Cemil Katım, oaun yanaklanll· 
tla.a epÜ)Ordu: 

döta Nigir. - Hic! .. ö <: en beriden .. 
Yolda, kendi kendiae .öyı-ir - Sakbma Kudret .. Ben bu, 

!!i.bi tekrar edi>ordu: öteberiııin manasını bilirim. Onun 
- Beni bekledin öyle ıa.i Nigıi.r 

alıla! 
- ~ği kurtaramadık, Ni- neler<lea ltalısettitini sana söyli

gar abla.. O dikenleri acal>a gör· yeyim mi? Susuz !tir saksıda sol
- Annem ne halıı deiil mi? medi miydi? Gürse de >ine kurtul· mağa mahkı1ın olan çiçekler gibi 

• 

kurak lıir mulıit içinde solmağa, 
sarartnağa 

başlıian gençliğinden, Mşksızlıktan, 
rü:vasızlıktaıı bahsetti; ~andı, )a
kıldı . 

Kudret şaşırmıştı: 
- Kereden bili~ onun? 
- Bu daha birinci numaradır 

yalnız kumarda değilmiş• dedin. 
Eskiden sen kumar oynamazdın. 

Talipler erkek \'E.' o.skerliğini yapmı, o
lacak, imtihirn glinü olan 12 B. Kitunn 
Perşembed~n bir gun evvele kadar bil 
istida ile Ad\ıye EncUmeni Reisliğine Kudret hatırlamak istiyor gibi 

gözlerini kırtıp: müracaat edecektir. 

* - Ha! .. evet.. Pariste, malıim ya 
arkad~lar arasında şöyle ufaktan 
pöker (eriri.rJik. * Beyıı~Iuıtda oturan ~a adındtı 

T oir kadının evine giı·erek bır takın1 kıy. - eyzemin şikıiyetleriıı.in sebe-
ya,"Tum. bini şimdi an!adım. •ufaktan! .. bir metJl "t:~,.;ı \"C bu ~and:ı mücevh~rat. 

- İkincisi de \"ar nu? h l" gümüş kemef", ıeberc:d taşlar vesaire . . ay ı parn gaybettin değil mi? - A 
- Vardı. Fakat bcu dınlemedını. _Hayır pek az' Avr d çaldığı için yakalanan hmedin muha-

K d t k d . · ı. -- ;ı. ' 1 • • · U!!_a apara- kemesi di.ın bJtmi:i ve 3 sene hapse u ce , en ını ·~ı u, ço~ubuın.... sız } a..canmıyor ki.. •• 
Bo~ bulunur, gafletıne gelır de ağa B h Ş k t d mahküm edilmiştir. 
~ircrscn b1r daha kurlulaınazsıo. :-di? ur an e,~ c e kaybeder- * Enıniyet Altıncı Şube Menıu.rla-
Üsıe avcılar, acemi yavrulara mu- mıy N d" Faka k .. nıun dünkü kontrollerinde tramvaydan 
sallat olurlnr. Hem daha emin, hem l a ıren... t ço mukem- aUıyan 5 kişi ve belediye nizamlarına 
daha k~laydır. me oynar. aykırı hareket eden 15 şoför yakalana. 

Cemil Kiızım trende, pen~eden - :lfükemmel oyun oynadığı mu rak haklarında ceza zaptı tutulmuştur. 
sarkarak ıslık ~alan Kudrete: hakkak ... San'ati o ... İstanbulda •a- Şişli H>IAslclrgazl caddesinde Osman 

- Burhan Şevketin arkadaşlığı fişe• edil?'cdiği klüp kalmadı. Kocaelm fırınında da eksik 105 1ı:ilo 
na~ıl? diye sordu. - Ne dıyorsun? ekmek bulunmUJ ve müsadere edilrnlı-

Kndret loa~ını içeri çekti: - Allesiniıı onu Avrupaya değil, . tir. -
- Çok eğlencelidir. İnsan onun Kiiçükçekıncceye gönderecek ka- * Şoför Kemalin idaresinddı:i 2092 

yanuıda hiç ıkılınaz ... İkram etme- dar parası :vok. Avrupada tabii se- zıumaral otomobil köprüden ı:eçerken, 
s.ini sever. Tam manasile eğlenme· nin, şunun bunun kesesinden geçi- Garagümrük Dervil Ali mahal.lesinde 
sini bilir. ııiyordu. Bir mektebe girdi miydi! Faizci sokağında 43 numaralı evde otu. 

- Onunla ltiç kumar oyııadın - Evet, •Siyans Politik. i bitirdi, l1lll hamal Neemet\lne çarparak atır 
mı? Tahsili fena değildir, oldukça ma- surette yaralamı,tır. 

- Niçiıı soruyorsua? lfunatı vardır. l Yaralı Cerrabpaşa hastahanoslne k>ı-
- Dün akşanı bana •TalWzütim (Arkan var) clır:ı.lını1 ve 11t1çlu ııoför l'"kelanmışllr • 

tcşkiliıtmın bulunması da bitaraf 1'. 
ğı muhil sayılmıştı. Halbuki bu idd1 

alar - hattıi tamamen ve n\ nen P' 

maın hakikat oldukları 
0

takdirot 
bile - l\faearistanın Alman ordııs~' 
na geçit vermesine nazaraıı 111~' 
kaddes su ile yıkaıunı..ş bareketl<ı" 
dir. Binaenaleyh l\lacaristan es•' 
sen ürüzlü pakta rc~ıncn iltihaktB: 
ev~eı de h.issi, ~iyasi, co!!rafi birç0 
amillerin tesiri altında olarak j;t' 

fenin öbür gözünde ~·er aJmıı1~ 
Yalnız şurasıııı teshil insaf es<1 

olarak Peştenin bu politikası • Jlo' 
man) ada olduğu gibi aoi bir taba~· 
vül ve Büvük Britanya teminatı~ 
dan Bitlerin hima~·esine geçil şc~· 
!inde de~adi r. Yirmi senedir o~ 
vanı eden mü.stcmir bir siyaset1 

tabii ve zaruri neticesidir. SürprW 
deıı bahsolnnınıyacnk bir anlaşıı1'~ 
ve ittifak varsa o da Macaris.ıtnn1

1 , 
Mihvere iltibakıdır. l\lacarları J\ ~ 
manyanın kurağına kat'i olaı9il 
hevesle atmağa sevkeden son b ıJI 
amil de Romanyada Almanl.aı:bİ' 
yerleşmesi üzerine Romenler• ~a 
maye etmek ihtimalleridir. çuıı ~
Romenler Macarlardan Tra~1"9 it 
ya hnsusunda bir takım şeyler 

(Arkası Sa. 4, Sil. 5 do) 
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B - BhılNCJKANUN 1940 

Varşovadan ka-1 
çan Polovyalının 
anlattığı.facia 

AFRiKA H..ARBI 

Teşebbüs vazi
yeti lngiliz kuv
vetlerine geçti 

1 in giliz denizci. 
liğinin eşsiz 

kahramanlığı 
---aı---

•ı---

Varşovada sefalet ve 
kıtlık hüküm sürüyor 

Londra, 7 (A.A.) (BBC.) - Yır 
kındı Varşovadan ayrılmağa mu
vaffak olan bir Polonyalı Londra
Ya gelmiş ve bu şehrin vaziyeti hak 
kınd., korkunç malü.mat vermiştir. 
Seıaı~t ve kıtlık işitilmemiş tahri
bat yapmaktadır. 

Bu P<>lony:ılıııın kendi ailesi pen 
cereleri cam.ıız iki odada ateşsiz 
~<ı.şamakta<lır. Büyük gruplar ha
lınde PolonyaUar yerlerini Alınan 
~ra bırakmak üzere yuvalarından 
Bokülmekte ve kendilerine gosteri
len mıntakaya varmak için cesetle
rın serpilmiş bulunduğu uzun bir 
Yolu eberiya yaya katetmek mec
burı) etinde kalmaktadırlar. Tem'>r 
llüz kampları mahpuslarla doludur. 

Hava harbi 
(B"'I !&rafı 1 !ncl sa;ff&cla) 

Cialf"rine muv:ıC!akiyetli hiıcurnlar yap.
ftıLJ.lardır. Şiınal d~nizinde ve M~dcki 
linıanJarma, Dü.okerk, Calais ve Bou
locne•a da hücumlar yapılmıştır. 

T:ayyarelerlmizden ikisi üssüne dön
tnenıiştir. 

lııırute .... 7e Turrudar -hdut Oldu 
Londra, 7 (A.A.) - Hava ve dahill 

9!:nni:ret nezaretlerinin tebliği: 

Bugtm gündüz, dü.smanın hava faa• 
Ü)f"ti yiı1e çok mahdut bir surette vu .. 
kuna gelmiş \•e bilhassa şark ve cenubu 

l&rkl s:.ı:hillerine münhasır kalmıştır. 

İııgnı.-renın şarkında bir noktaya da 
•~balar dli 'Tlüştür. Yalnız hafif hasar 

~r. Bir kaç k~i !ı.'.ı!if surette yara. 
lanın tf hr. 

Bugün ıündüz avcı tayyarelerimiz iki 
dü.omıan bombardıman tayyaresi düşür· 
lll\i§lerdir. 

Cumacl<si g- Vulı:ıı Bal&11 

Taa.muı 

ı:_.ı,.., 7 (A.A.) - Hava ve emniyet 
lleza.retıcrinin tebliğinde bildirildiğine 
löre: 
Düşmanın cumartesi egecsindeki hava 

fa.aıtyeUeri büyük mikyasta olmamıştır. 
~ !aahyet Bristol kanalı üzerindeki 
bır ıelıre karıı.ı teksif edilmiştir. Bir çok 
>~m bombalan atıımı,; •·e bazı ciddi 
tangmlar çıkmışsa da bunlar çabukça 
eıııennı.,tır. İkametgililar vesair umuml 
biııalar hasara uğramıf v_ı ban ölü ve 
hralıtar da kaydedilmiştir. 

İ.r.rri lterenin cenup bölgesinde ve ce
tl\tbi Galles eyaletinde bazı noktalar üze 
liııe de bombalar atılmıştır. Bazı hasaı 
Ye int:ınca ölü ve yaralı olarak zayiat 
~uıtur. Londra nuntakasına hiç bir 
"'Vlllba atılmamıştır. 

lll.,.ı.ıır Grm.wlch E.&At!ıanesl 
Huara Utrach 

~ndra, 7 (A.A.) - Reuter: 
b İskotyan1n cenubu garbisine yapılan 
~ hava hucumunda Edimburg'tald 
bo Uyroocı - Hou.e'un parkına bir bom-

du,tuğü i4& edilmektedir. 

w 

y arah muhrip nasıl 
kurtarıld1? 

Taarruza 
ltalyaalar 

ugrıyan 

kaçıyor 
Londra, 7 (A.A.) - Geçen ma

yJSt<ı torpillenmiş olan 1695 tonlult 
Lonclra, 7 (A.A.) - Garbi çölde İn- Kelly. muhribinin kurtarılmasına 

gili% ordusu ne.dindeki Reuter ajansı- ait bugün verilen tafsilat İngiliz 
nın muhabiri yaZJYor: donanmasının yeni bir kahramanlı 
Göriin~ nuaran Garbi çöldeki mu- ğıru meydana çıkar!DJ§tır. Verilen 

harebe bir intizar devnosi geçirmekte malfunata göre düşmanın bir tor
ise de son zamanlarda tedricen inkişaf pili ile hasara uğrıyan cKelly•, 
eden vaziyet ~ebbüsüsn İngilizlere geç- di.ı§man denlıaltılarının ve tayya
tlğini &östermektedir. relerinin 4 gün ı.fuen taarnuJarına 

İngiliz ileri müfrezelerinin hareket- rağmen limana getirilmiştir. Elek
leri o kodar tecavüzkar olmu•tllr ki her trik şebekesi i.je yaramıyacak bır 
zamankinden daha şiddelli ve AdelA hale geldiği ıçin efrat topları elle
motörize bir kol taarruzu ş•klini almış- rile kullanmakta idiler. 
tır. İngJiz1~~n ?1evzilerine yakl~asını, cKelly. torpillendigı zaman su
beklemeksızın Italyanl:ır sıµerlerınden lar makıne daıresıni istiliı. etanıştı. 
çıkıp kacmaktadır. O aralık orada bulunan bütün balı-

Turkana -talr.:unnda büyük rıyeliler derhal boğulmuştur. Bıti-
. . }'aaliyeuor. ' şik dairede 1..\:lunanlar, guverteye 

Naırobı, 7 (A.A.) - Dun a.qam neş- •ıkmak emri gclıncıye kadar su-
redi'en resmi İngiliz teblib : 1 ~fınetle vazifeleri başında kalmış-

Geçen hafta içinde ""urkana mınt.a- lard.ır. 
ka ~ında Ç•">k büyU.~ de\.riye faa'iyeUeri cKelly> yi yedeğe alarak inan~l-
olmu•·tur. ı. d mıyacak kadar kısa uır zaman a 

Bu devriye fu!iyellerind"'n biri esna- limana getiren cBul!dog .. ismınde 
sında kıtaatımız düşman çcteleriDden 
ve Merille kabilesine mcn:.up 3damlar- bir muhrıptir. 
dan mürt·kkep mühiı:ı bir müfreze ile Bu iş yapılırken, torpiller, su 
k:ar.;;ılaşmı~tır. Şiddc~!.ı bır :uüsademe- barrı·ba!arı ve Kelly'yi haftrlctecek 
den sonra düşnıan agar zayiat vererek daha ne varsa hep.::ı1 denize atıl
çekilmiştir. ını~tır. Gece yarı:;ından bira.< s.ın

ra seri bır Alman hücumbotu, ~i
•in arasından ç•karak takrıbe,, 40 
ınil süratle yaklaşıp ikı muhribc 
tesirsiz bir hucum yapmıştır. Bot, 
Kelly, ve •Bulldog• un a leşler ile 

<üratle ta ,.edilmıştır. 

Sovyetler Birliği 
Slovakya ticaret 
anlaşması 

Alışveriş 4 milyon 
800 bin dolara ba-

!iğ olacak 

Ertesi sabah yaralılar başka bir 
muhribe nakledılirken Alman bom 
bardıman tayyareleri ilk hücum
lar'nı yapmışlardır. Fakat bu hü
cum da püskürtülmu;;tur. Ayni gün 
bir tıücum dat.a yapı~t.r. 

Alman tayyareleri bu se!er de 
bava dafi bataryalarının ateşile tar 

dedilmiştir. 
Denız süratle kabardığı için iki 

Moskova, 7 (A.A.) - Tass ajan- gemi aras.nda~i halat bırkaç ker.e 
b idi d.. g·· ·e dün Mo.sko-1 kopır.u~tur. Niha~ et havanın du-

sının ı r ıgıl).e 01 lm .· e .intizaren Kelly'nin ye-
vada Sovyetler Birliği ile .Slovakya ~=kt:~~kilmesinden vazg.;çilmiştir. 
cümhuriyeti ara>"lnda bır tıcaret Diğer muhripler Kelly'yi dü.ş-
anlaşması imzalaıımışt~r. man <i.cnizaltıla.rının muhteınel bü 

Bu anlaşma mucibince, itilafın cı.:mlarına karşı muhafaza etmek 
ilk tatbik senesi za_rfındaki alıı;ve- için durmadan yaralı arkad~lan-
. ·kt 

4 
il ·on 800 bin Arne- n:n etrafında dolaşmakta ıdıler. 

rış mı arı m Y . • . • Nihayet •Kelly., 91 saat yedekte 
rikan dolarına balıg olac~k.tır. çekidikten veya diğer muhriplerin 

Slovakva Sovyetler Bır.ıgıne ha himave>inde sevrettikten sonra re
lat elekt~ik motörleri, çelik boru- fakaİindeki ge;nilerle birlikte se
l ' sair maddeler ihraç edecek- yircilerin alkışları arasında ta_'Tlir 
ar ve . ti ff p;· de Slovakya- edileceği nıahallr va.;ıl olm,ştur. 
tır. Sov) e er ır 101 . Halen tamiri bıtti~i için gemi 
ya pamuk, hububat, fosfat ve saıre tekrar hizmete alınm>.:;tır. 
ihraç edecektir. 

dir. Rasathanenin zarar côren kısımla~ 
rından biri 1675 sene!'linde inşa edilmişt.i 
R.:ısatbaııenin müteharr.k kürresilc meş.. 
hur saati ve teleskop salonu da hasara 
uğramıştır. Fakat hakiki zan1anı btıdıren 
top muntazaman işlemektedir. 

Almanların l:r.yyare Jıuıaati 

lsveç bitaraf 
vaziyetini mu
hafaia edecek llu bina, İskoçya krallarının ta. 

'1hl ııanıyıdır. Bomba eski kllsenin 
~e düşmüş ve İskoçya kral ve kr•-
1~1.erinin mezarları açılmıştır. Bundan Londra, 7 (A,A.) - Dün radyoda be~ 1 l:J kil• Dİ ~ka sarayın bazı pencereleri de hasara yanalla bulunan h3Vd mareşalı Jenber\, sveç l7a~VC ) ye 
harnıştır. Almanların harpten iki sene el'vel külli- bir nutuk ıöy ledi 
l{ezalik flrcnwich rasathanesinin do yeUi miktarda tayyare inşasın3 başladık- • 

- . b ırtinleıd•' yapılan hava hücumları es. lannı, fakat yeni tipleri. kolayca inşa e- Stokholm, 7 (A.A.) - ~veç ~-
"'°c::::lll=da=h=l=3=r=a=uğr~=a=d,;ığ;,ı=b=il;d=ir=n;m;e;k;te-~;d;em,;,ed;ik;. =ıe;,r;in;i=so=··~yl=e=m=ıo~t='"=·===== vekili Han.><ın, G<>tlıeınoourg da 

'ı söylediğı bir nutukta bazı gunun 

R 
meselelerine temas etınış ve lsveç 
efkarı umumiyesinın heyetı umu-
miı- esi itibariıe mutmaın bulundu
gunu tebarüz ethrdıkten sonra ez-

TL A N o 
..... '. ' . "1. - ~ • , ..; 

Mahtekirleri 

takip için 

Gazddcrin yazdığına göre 
ll\uJ,lckırleı-in süı-atle takip 
olunanıcldıkl rınd;ın şika~ et ... 
ler \armış. 

Ilu bahsi Nanemolla ile ko-
ııuşu~·ordnk da: 

- Bunun tek caresi var .• 
Diyerek deva~ elli: 
- Muhtekiri süratle takip 

etıuiheııi de muhtekir addet
ll\ek H t lkip ey lcınek karan 
verildiği zaman i~ yüzde vüz 
de" gı~ır ... 
Şolörün 

derdi 

.Nanen1olla; 
- Bu sabah bir taksi bul· 

~ak için yırmi dakika kaybet
tıın ve h" durak yeri dolaş· 
tını!" 

Dedi. U tada: 
- Senin u derdin var a.m

~a, şoförlerin elerdi daha iis-
un .. , 
Diyerek, iLiive ettim: 
- Şoförler beııxiAin lahdi-

eli yerine taksilerin ve nakil 
vasıtalarının tahdide uğradığı· 
nı ve i~ çokluğu yüzünden ta
katten düştüklerini müşterile
rine şıka) et ve dert ularak an
latı~·orlar. 

Bilnıc1n artık ~enin şikUye
tin ıni, ~oföriin *ikaycti nıi da .. 
ha haklı ve dikkate alıwnıya 
değer?. 

Kağıttan 

vela ••• 

Gazeteleri satılmıyan veya dü
şenlerden bazıları bunun hikmetini 
sayfa tahdidinde buluvorlar. Nane 
Mollaya bu fikrimi söyledim de: 

- Demek, kağıttan vefa umu
yor]ar ... 

Diyerek devom etti: 
- Onları düşüren, satış azlığına 

uf:ratan kağıt ıozlığı değil, kalite, 
liyakat. görü, azlığıdır. Okuyucu 
her gün tekzibe uğrıyan başmuhar
riri, kendisini diinyanın kanşık. 
mevzulan kar. l!Çında vailın)afmı
yan gazefeyi elbette ki' okuınuyor. 
Kağıda rağ"het edildiğini sanmak, 
halka ve okuyucu:va iftira etmek
ten başka biqey değildir. 

A. ŞEK.iP 

cümle deın:itir ki: . 
Milletin kendı düşüncesın~ az 

çok umumi bir mahıyet .verebildı
gi vakalar, bu düşiınceını ~yıt ey
lemış bulunmaktad!r. Ezcumlc uç 
hiıdıse son zamanlarda bu hususta ' . . 
bize emareler vermliit.r: 

l _ 15 eylul umumi seçlıni: Bu 
seçim, Isveç d mokrasisinin yaşa: 
mak azmini teyit eylem~ ve aynı 
zamanda, gerek dahilde ger~k; ha: 
rıı;te, tam bir itimat reyi rnahiyetı 
ile anlaş?lını-.:tır. 

2 _ ,,ı:mi müdafaa istikrazı: Ke.n 
disine itımadı kayuetnıış olan hır 
millet, bu isti~razın bugünkü mu
vaffak olmuş vaziyetini haz;rlıya-
mazdı. . ... 

3 _ Kontrol servislerine gonul-
Iü akını: Bu akın, Jakaydi ~e. Y.ahut 
ümitsizlik değil fakat aksını ısbat 
eder. 

Hükumetin siyaseti hakkında, ev 
velce söylenenlere ilave olunacak 
vevahut evvelce söylenenlerden 
tayYedilecek bir ~ey mevcut değil-
dir. . 

Hadisrlerin seyri, hükıimetın, 
memleketin bitara!l ·ğını idame ve 
elimizdeki bütün vasıtalarla İsve
cin istiklillini ve avni zamanda de
mokrasi rejimimizi müdafaa husu
sundaki kat'i azmini hiç bir su
retle deili~tirmem~tir. 

İltDA M 

li!?'•'E! er] 
Münekkit ... 

Ymn: NizAM:r:rrtM NAZİF 
Nurullah Ataç benim iyi dost

larımdandır. Fakat ne ben onun 

SAYFA - :ı 

.M.ÜSAHABE J' !" - -- ~ 
1 ( .&.t«g«fielA-

Nasıl Mask elendim? J Nohutlu kahveler! 

il il ,.:~:eı.:b~;:::~ ~::'"'~::~= 
..- kahveci Altmcı Şube memurları bra

f ınılan 71•• 1annufbr.• 
için iyi bir lıariim ne de 

0 
benim Ben, meyhane maaa örtülerile maakelendim • 

için". Bunu, iftihar için yazmıyorum, mürai değilim. -G:uetekrden-

H 
· B""tün'" k b h · • 1 Umumi harbin soubrma dofru. Yil~-

angı eserleri olaıduğunu öğrea- u a a atım samımi o Ufwnda. Ve bu ya-
mek fırsahnı elde ettigmı-· olur. Zi- b'" .. k .:t--1 lı ..., antika "1an bir zatla, 'ımdaa zınıı, utün ar a~ ara, bir tavsiye değil, bir buıubn, blr:ı.ıı yarenlik etmek için yol 
ra ne. z.aından karşılaşsak ya çanta- ders olarak ithaf ediworum•. Samını' ·, olunuz ••·en· kıı.h-'~- b'~-m· ·-·-··• sının ıçın en, ya ceplerinden biri.ıt- J =-~~a~ ~~ ~··-
d arkadqlar, samimi olunuz ! ~ ... -
e~ ç"':ardığı bir kitabı bana gös- _ Blnz sonra kalıveol koca fbıc&nlarla 

terıp hır takım lavsi)elerde bulu- il YQZ4lll: /dolınıat Yuari l<abvelerimid (d;lrdl ft banlan bize 

nur. Yahut elinde tuttuğu bir ki- U birer: 
taba ben şöyle bir göz atanın, ya- o pklan -- ri--•'-' .,._ - Meırll&ha! b da • ..,,.~' ....- /A klam, bekliyonım. O, elln4o 
.ut O, tatlı bir kir kekeleyiften ti ben oralı delilim •-~'- ile sundu. lllııim yJl41ı tt a.ııtllla ab-

z.ıyade tereddütlil bir kont<...,ayı .'. ' · .. ~- Uç paketle seldi. Ham ümit ..,-- sor.me tecrilbeııl ,..pıldı; ben, yl- dün · lı&11 yaman bir k.al&ve tirTü!sl olduğt 
andıran sesi ile, kulaklarıma bir w Y- bul lçim içime ıııl· için, fihe&na boaclen m- 7allltlL ve 
kütüphane rafı devirir gibi olur, neı:alı değilim. mıyor, beidiyorum. heııiiz ateı;ten pdıilmiş olan o h!"tııır 

F k t d tum paıımak lhım. Fakat ben, ilrl 37· Büf..,-e yaklaftı. Paketleri aÇJYor: k-~ ho··-"-'·•--"- •··•-•· y-•-• 
8 8 OS Nurullah neler ya- danbeıidir, haslalıktan odaya kapanını· _ .. ,. ,...._...._v _.. --

zar? Nerelerde yazar? Bnnu bazan ~=· - Taze taze uııkumnı aldım. Bu da tıııı...ed ... birbiri n.: lne •ı ya.dmn ._ 
tesadüflerden öğrenirim. Ya sokak- Cenabı Kadiri Mutlak, Hafızı Hakilı:! dalak, eller, Bu da taze taze beyin. lır ıılmas ı.emm hiddetle kaJı•ttiJ'e ııa-
tn, matbaada bir başka dost, bır a.r- Cemü cümlemizinkini batıilasm, bwU: Bende hoşafın yap Jı:esDdi. Yüretim iu"dı: 
.k?daş bana gelip dert döker; yahat hanıma söylüyorum: yaprak gibi titriyerd< te bekliyordum. - (l<.t btlr&7a arlr.adaJJ! 
bır başkası bir ba<kasıııa ond,ıoı Sen k•"' D k.ka il 1 Kıı.lıveci de ıeiip ha:rrelle ooı..ıa: b 

1 
d k :." - • su <.ta~t işjnl, bir ha11ediver. I a • e o sım. saniye ile olsun, iıı 

nııse er en kulak n1isafi?i olu- bö-~~ınca~~ .ne yapsın? Gidiyor, eli I sa-nlar, cham fuJait> !erle dahi yaşamak.. - Ne nr, ha;;rır ola. "KTlm~ 
rum. Ne ralao söyliycyinı? 1'Turul- ğriınde donuyor: ta bir zevk duyuyorlar. - Daha ne olacak, baai ka.t*J&r' 
!ahın dostluğu kadar dostlukl""ı - Bulamadım. Almak kabil d"""· N " "' • · d ~ "'&-'-' Duyuyorlar amma, ben, cedebimi> - ewp an. 
ve ıntica eleleri de hosuuıa gldcr Mahc::er gibi. Al d • -.. · takındun, ~indeyin1 : - Sen nrde, 7sh.at mah 11~hkidt a-
ışama ıgım tek sey, onun vazılık- Günler geçmekte. ı 

1 
• .; - Bu k.igıt işı ne olacalc? fllft'7 n:e Ue 7erstn! 

ıazıno, ~ep var. Ne bol ahenk adam: - Tabli lr:Loıırıkl :rtttm! arını okuıuaktı.r. Evime, ~n yakın · ,..._ 
Niçin yazar'. Buııu bı"lnıem Ona. açtlıyorum. - Ben halledet'e ım. ı;en, hlç merak - PeıkAJi! ntimüzd-kJ ftnc•ı u-ı 

fr.kat ııa!ıııl ,..azdığını bı"lı"rı"ın.· ' Beni it:;nın ediyor: .; etme. &'östcrerf"k) bft bunla.rı r.e ile yi;r~~-

1\~asas1~·~ ba~ına bir tevkii Çe- - Sen, hiç m~rak: etme Mahmut bey, Canımı d1 ·ne alıiJm, betelltndım: tb1' 
leln \1) tıtızligi ile oturur I . 11'" ben, _hallcderım. 

1 

- Maskelnmezs<'k, c "" yiveceı.i7.. - Bmılar Jta.hye •ahu! .. l" ki . . .ne a G 1 k , 6 , 
goz u - crın~u C'a1nlaruti sile .. ·, sıgn- wı er g~me te. Işıklan tıöndürtirilm, ceza yl'mem. l'a· ı -Hanef kahve! Rnık!eri kahve 
ra raketlcı-ıni açar. Cauta~ından Ümidım, aıar azar kınlıyor amma •• kat, ben, bu gecP, c;aI.ışn1a.ta 01rcburum. umna, lçlerindr k::.hvenin zrrrcsl } k' 
~e~k r

1
enk, cins cins stil~lar, kurşun 1 yine 0,,obe •0~0r:urı: O>ep, kenrlrni. şöyle bir ıart:ı: S•n nobuJu, ramıı,·ayı. ~•l<'~yı ır..::r~ 

b 8 e

1
m 

1

cr, •pluıne. ler ÇJkanr. Ve N Şu b~z;m kAgıt Jşı ne oldu? - Ben, hallederiı ı, ı:en merak etme. m~. deilrmendr eekrrllş, ıı:onr:ı. da bun-
un ar u hazan penbe ki.ğıt üzerine e de ıc;i ferah adam: Sabır taşını çatlattım: lan, biraz şekf:rJe k!!.Juat1p ı....,h_.-e diye 

mor mürekkelpe, hazan filizi bir - Sen, hiç merak etme Mahmut bey. - ?\1"erak ettiğim yok. Yalnız, liU işi. bize da.ya.nu.~a! 
k'" t ·· Oluyor. ıl h agı uz~rine Jial mürekkeple bı·r nas . aHedeceksin, bir anla k. Şivesinden Runıcı:li oldur .. •••'·-"-n 

1 
• - Nasıl oluyor? I b b •- - ._.... ... 

gey e~ ~ız.~~tirir. Uzun ynzmaz. Çok ~ ca ına akarız; sen, ınerak ctm~ kahveci, bu sefer day:.nann..-ıp ıüle-ttk 
defa ıki uç saatlik bir çahşma so- - Hazır, hazır. Sen, merak etme, de. Şışeler, bardakl:ır, k.adehler duran demesill mi ki: 

nunda doldurd • k. 
1 

b" d' dim ya. ma~anın altından biri mav, biri peml>9 
. . ugu a;:ı ya ır ır Günler ııeçmekte. Bu •hazın ır.•-t-

)'S ıkı Fak t b 1 ~· iki yahta ince karton çıkardı: 
· .. a. nn arın } azılı~ı pek !arın, bir türlü geldiği yok. ~ Bununla Jşin olur mu? 

Ölür müo;un, ö1di.ırür mi.lsün? Pence
reler, hem ge.niı, hem de uzun. 

uz~n. surer. iki satırda bı.r gözlük- Bir akşam, canıma tak dı?di! Nevrim 
Ierını kaldırıp on dakika siıreıı bir dOndü! Garsona, para verdim, Balık
konr:~ans vermesini, kahveciyi pe- pazarındaki k3gıtcıya ıönderdim. O da, 
dag~Jı_den, şairi imliidan sigaya çek eli boş döndü. - Peki amma, Du, işimi görmez. 
~ıesını hesaba katsak yine iki ki.- o~p. cHall~ll müşküJ!ıb Ja!, alay et- - Ben hallederill'\, &en merak etme. 
gıda sarfettiği , akit, deliksiz iki sa- ti: Allahım, bu adamın •merak etmeleri> 
attcn aşa_aı sürmüş olmaz. - O, almasın1, ne bilir! Ben, yarıo beni öldürecek. 

Acaba her yazısı sonunda dostu- sana, muhlkknk temin ederim. Sen, hi~ c.HallAli müşkıillıt> ya, üç tane mavi 
mun lehevvürler ve tehditlerle kar merak etme. \..takat kirli tarafından- masa örtüsünü 
şdaşmasınııı sırrını satırlarını ya- Evet, merak etmiyorum amma, iğne paket yapıp verdi: 
radışında!..i bu dikkat ve itinava mı üstünde oturuyorum. Yalnız, cışık _ k.a- - Şimdilik bllnlan as. İşini görür. 
hamletmeli, yoksa basıın1arıo~u ri- ranlık> ydni cmaske> yasağının son gü- K3ğıt için, sen, hiç merak etme. 
vayet ettikleri gibi bu derece gay- nil. Bu adam, beni •merak> lllelindeo 
~et ~~rfetmesine rağmen ortaya be- İçime öyle geliyor ki, bu uzun k1' kurtardı. 
gcnılu- bir eser çıkaramamasına gecelerini ckara ge('e> sabahlıyacağtz. 
rot:' İş b~şa düştü, karımı, •seferben et. * ğer ben, olur a, adım .~re~ 
Eğer onun bir münekkit olduğu- tim. K•labahktan canını güç kurtarmış, 

nu bilmesem bu sonuncu ihtimale can havtile soluk soluğa döndü. çıkmıştır, düşünmtiJ, taşm-
me)·lim olacak. Fakat 0 bir münek- l!aydi, yine Osebe: mış, dört ucunu tasarlaırueı 
kittir, Ve münekkit beğenileni ya- - Yahu, bu Hğıt işini ne yapacatız? olsaydım yine böyle maskelenemezdim. 
ratana değil, b~ğenilnıi şlerin dahi onun içinin genişJiği, benim içimi Evet, ben, meyhane masa örtülerile 
pürüzlü \'e beğenilmez taraflannı dmraJtıyor. maskelendim. Bunu, iftihar için yazm.ı-
bulup ortaya atana derler. - Buluruz yahu, Mahmut bey" ıen. yorum. Afilrai değilim. Bütün kabaha-

0 halrle? hiç merak etme. ı tim samiınl oluşumda. Ve bu yaz:ınu, 
O halde kahul etmeliyiz ki bu Zaten fazla merak ettiilirn yok. Me. bütün arkadaşlara, bir tavs17e dej!J 

N I rak elsem, çatlıyacağım. bir ders olarak ithaf ediyorum: 
.uru!. ah. Ataç gü~ ırcçtikçe tenki- Osep, beni temin ediyor: Samim! olunuz arkada;;lar, samimi o-

dın bır ustadı halıni olmaktadır. z· - Karşıya geçiyorum. KAj"ıUar için, lunuzf 
ıra 1:cçcn her gün etrafını saran akşam, sen, beni burada bekle. 

tehevvürlerin gümbiirtüsü ve teh
ditlerin derecesi artıyor. 

(D Başkatip ... 

Niuunettin Ntui.I 

Finlandiyanın dahi 
kompozitörü 

Yüzbaşı Viennot 
mahkum oldu 
Fakat geçen harpta ya. 
rarlıgı görüldüğünden ha

pis cezası tecil edildi 
Clermont Ferrand, 7 (A.A.) - Fran-

.... · Mahmut Y aari 

Şankayşek hükumeti 
esrarcılarla mücade. 

le ediyor 
San&tıaY, 7 (A.A.) - Şan-K.ay-Şek 

hükUnıeti tarafından idare cdılmekte 

olan mıntakalarda, esrar içilmesini me
neden kanunların tatb:.kine fiddeUe de. 
vam olunmaktadır . 

- Nohuda, fuuJya,.-ı. baklayı anbdı
nıs amma, u.önlÜD<'ltsU:nU a.nlıJ'ama.Jı-

nıs! 

- 1" edlr o dol'C!unciioil! 

- Fındık kabaıia lb. va.r! 

Bettk~ ve!""İll, bucünıkö. kaıln'tt-ilf'r 

kahveye salt nohut katıyorlu, ya bhve 
yft"ine nohudu, fuaJJaJ'I, ba,kb.,-1 fLndtk 
kabuğunu hal Ye hamur ~tnk bm da
yaııalar ne :rapacq.T 

O•man Cemal KAYGILI 

VATAN - iSTiKLAL va 
MEFKORE AŞKININ 

KUDRETiNE 
Yüksek bir misal. .. 

VATAN 
FEDAİSİ 
Biiviilt H&rı>. Serlriizest. ~ 

ve Cidal Filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Büvü:k: vatani ve Askeri Dnmı 

Başta RİCHARD DİX 
Dilber CAİL PATR1CK ve 

JOAN FONTAİNE olduı? 
halde 12 büyük Ytldız.-. 
On binlercıe fil!üran 

Milyonluk Filin 
B-..ıgil.:n 

TAKSiM 
Helsini<i, 7 (A.A.) - Finlan<iiya

nın büyük müzik kompozıtörü Je
!lll Sibelius yarın 75 incı yıldönümü 
n;ı kutlıyacaktı~._ Sibelius yalnız 
Finlandıyada degıl, bütün Avrupa
da bugün yaşamakta olan komop
zitörlerin en büyüğüdür. 

eski Hariciye mUsteşan 7ü:ıbaıiI 

Viennot divaruharpçe .ekiz sene baPfi~, 
rütbesinden mabrumcyete, 20 sene müd
detle medeni haklarından lalifa~ ede
ınemtie ve devlete para cezası verme
te mahküm edilmiştir. 

lngiltcredeki kömür atoku 
Londra, 7 (A.A.) - İngtlterede 

kömür stokları geçen sene bu mev 
.sime nisbetle yüzde 35 fazladır. H~ Sinemasında 
kfunet memleketin muhtelif nok- Seanslar: 11 - 1 - 2.30 - 4.30 -

İspanyada gençlik 
cephesi 

Madrit, 7 (A.A.) - Stefani: Mil
H mecl:S, yeni rejimin e.asını te~
kıl eden sendıka kanununu ilin et
miştir. 

Genelik cehpesinin teşekkülüne 
dair kararnaı;ıeokunmU:jtur. 21 ya
şına kadar bu tun faııanyol gençli
ginin bedeni ve sıyasi bakımdan 
yetişt.rilm...:,,•ri ve ilk tahsilleri bu 
cepheye tevdı edilmiştir. 

Alma oyanın İsveç ve 
Yugoslavya ile mü-

zakereleri 
Lizbun, 7 (A.A.) - Sle!ani: Bey

nelmilel mahfellere gelen haberle
re göre Almanya ile İsveç ve Al
ınan) a ile Yugoslavya arasında iki 
mühim iktisadi anlaşma akdi için 
müzakereler cereyan etmektt'dir. 

İlk anlaşma mucibince Almanya, 
İsveç ihracatının yüzde 75 ini ala
cak, buna mukabil Alman malı ve
recektir. 

Yugoslavya ile yapılan anlaşma 
da avni derecede mühimdir. 

Belçikada tren ve 
tramvay kazaları 

Brüksel. 7(A.A.) --Stefani: 
Sis yüzünden Liege civannda iki 

tren aras1nda bir çarpışma olmuştur. 9 
kişi ölmüş, 60 ki;;ii ağır sureL-ıe yaralan

IIDStır. 

Vlennot 1914/18 harbinde üç defa ya
ralanmış ve iki defa da eınriyevmlde 
ismi ziltredilm~ olduğundan hapis ceza
sı tecil edHtnİilir. 

talar 6.30 ve 9 da 
. ında küçük müstahsiller nef- ı BUl(ün saat ıı de tenzilatlı 
ıne beş milyon ton kömür dağıt- matine 
ınaktawr. .. ......................... .. 

AŞKIN ateşinL.. HARBİN heyecanını_. SAN'AT'ın kudretini 

Kanada Parıa.mentoıu BugUn L A ııaL·rmek Eistivenıyer E koşsun tatil devresine girdi 
. Ottava, 7 (A.A.) - Kanada par-
liımentosunun içtima devresi 17 şu- M arda 
bat 1941 tarihine kadar tatil edil- evzuunu hakiki vak'al A n alan (F'RANS12CA) 

miştir. Mamafih icabettiği takdirde CASUS AŞIKLAR 
parlamenonun daha evvel toplantı-
ya çagırılması da mümkündür. 
İsviçre İngiltereyi §iddetle H ER B E R T M AR S H A L L • G E R T R U D E 

protesto edecek M 1 C H A E L • L t O N E L A T y l L 
~rn, 7 .<A.J!;.> İsviçre hükil.- in Yarattıitı bir heyecan kavnağ 

metı, 4/5 ilkkanun gecesi cenevre Paramun.t ~irke~inin hazırlawh esrar dolu bir \a 
mıntakası üzerinden lngiliz tayyare İKKAGunun, dunvanın, tarihin yaşatılan bı·r •-Lyfat .dromanı. 
!erinin uçuşunu Londra nezdinde D T: &ın dünya haberleri Tü k .>0.11.1 esı ır. 
şiddetle prot.ebioya .karar vermiş- Bugün saat 11 de tenzTt~ çe Paranrunt Jıırnalda. 
tir. . .............. İiili .. llıllıiiiiliııl::iııli;.ıl:i~'~a~~rn~ajtın~eiı.~~~1111 .. 1111~ 

BUGÜN 

i LADAM OKAMELYA'da RO 
Daha müessi d~.' MEO ve .TÜLYET'ten daha l?iizel 

r ve unva edebiyatının şaheserlerinden 
E K p 

Sinemaaıoda 

~~e ~ WFx ~ 2Yosun~ L. E s 
meli aokV8ı>ılan TURKÇE SÖZLÜ filmlerin en mükem-

ve en c muvaffak olanıdır. 

KO 
Seanslar 11 (Tenzilatlı) - 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

• 



• 

11.ı\YPA - • 

Mil il 
Piyango 
Dünkü keşidede ka

zanan aumaralar 

DUk Dö Vlndsor ( ... -1......, 
si edi}ecekür. 

İngiliz mubeyut komioonu ile 
Amerika bahriye koırusyomınun 
motör waıre ııibi yedek parçala· 
rın memleket dıı.lrilinde imalini te
mın edecek bU' plan hazırlamakta 
olduklan bild.iri.J.me-ktedir. 

Avam kamarasında 
(Be.,-kdeden deftın) 

mile ve kuvvetle sulha taraftar o
lan, her tarafta hürriyet ve ıztırap 
mevzuları etraiın<!.a bel<igatle söz 
ııöyliyen, fakat bu ıztıraplara ni· 
hayet vermek içın ilıçbır şey yapa· 
mıyanlara pek hürmetim yoktur.> 

f&DA• 

G. aaray ve Fener 
takıml.rındak:i 

boşluklar 
hlüU PQ<anaoa-ı ~ üncü Tertin 2 nci 
~ilifi dtın Aak·-eda Sergi evinde .Y•· 
pılmıştır. Saat 12.30 da başlıyarak 

13 30 a lı.adar de_,,. eden çekili;in bü· 
.lıı sa:tabatı Anlnıra radJJQIU vuıt.asi.J.f 
.e;redllm~ .. 

Ameribıwı İngilte.re:re İkraz 
Meselesi 

V aşİtı«too, 7 (A.A.) - Amerika 
malıve nazırı Morı;ıenthau, İnl!il· 
tereve yapılacak ıkrazatın emni· 
yetli ve faydalı bir vere yatırılmış 
para old:ui!u hususunda Yones ile 
muıabık bulunduğunu sövlemı$tir. 

Attlee, vaktile sulh davası için 
Bitler ,,. Mussolini ile yapılan mü 
liikatlann faydasız kRldığuı.ı ve 
Bitleri Avrupanın ortasında büyük 
bir ırki dalalete sevkettığini, fakat 
onların elinde tuttui,'lt kuvveti, bir 
kaç sözle terketmi~ece-ğini sö~·liye
rek demiştir ki: 

Yaz.ıJil.IZ8 bu le'!'1evhayı verirken te .. 
reddüt içiDde olduiwnu.z~ it.iraf ederiz. 
Çünkü muhakkak olan bir şey varsa 
mevzuumuzun esasını t.Eşkil eden bu iki 
oamdar klübümüzün hiı.len gösterdikleri 
arızaları işaret ve iz.ah etmek belki mes
lC"ki bir vazifedir. Amma bu arız.alan 

düzeltmek vazifesi de onlann ba~ında 
bulunanlara teretti.ıp eden idari bir iş

tir. Biz bu meseleye ait vaziyetimizi sa
dece c binlerce taraftarlarının müşterek 
nok:t.aı nazarlarına tercüman olmak> di .. 

ye Lavsif ediyoruz. 

Bu çrkil.işte te bm linl&lt bü,yük ilı:-
111.m ıye 2SZ698 .wnaraya Çtkm.ı.ştır. 

10.000 liralık. ikramiyelerden b1rini 
H8309 ve diğe< 10.800 lirayı 131797 nu

sıara kaz.anmıştır. 009689ı. 082747 
197968, 218300, 28292 numaralar da be
,er bin lira lı:nanıruilardır. 02oeıa, 

t2~. 111954, 140105. 18S374, 189044. 
195926, 205608, 226244 1 229521 numara
lar da Jkifer bin lira ikr.1miye kllzan
~lardır. 

1.toO lira ıı....ı:re u..-- _...ıar: 

Soı:ı elen ralı:amları OllM, 7951, 7981l 

k niba:poet boMm 30 zar n\JINlra. 
llO lira ~ ltxan&ll ıwunaralar: 

Son dört rakatnlan 2045, 27%2. 4529, 
tınlı, - ile ~ bulan 30 zar nu. 
mara. 
ıM illa aa ' o ' - wralar: 

8oıı tlç - jMjl) ile ~el bülan ----· .. .. .. • • Jı.u;ıuwı ..,........., 

Sem 6; nkama (ut) i1" nihayet bulan 
100 _,.,,, Son üç rakamı (599) ile 
lltba::19t buiM. JIO numara. 

M !la .. Aililt)ıze >-a._ warala.r: 
Scıııı ilci - (il ~ aiha7et bülıuı 

_,. 9'Snara. 

- - 7 ile ıılba,.t balan 30.000 
_. (1) lira, aon raUını 2 ile niha· 
rot buJım 30.000 _,. (3) lira ikra-

Kanada Hava Kuvvetlerindeki 
Amerikalılar 

Ottava, 7 (AA ) - Kanada harp 
komitesınde bevanatta bulunan 
Brockingt.on. bwni n Kanada hava 
kuv\'etlerindc 2.~oo Amerikalının 
talinı .ııörmekte olduiiunu bildir· 
miştır. 

Nevyork, 7 (A.A.) - Reuter; 
Dük dö Wind,or, tahttan in

dikten sonra ilk defa olarak rad
voda bir nutuk sövl<•mıştır. Uaı;sau 
radyosunda söz sövlı.ven Dük, mu· 
harebeye istiriık e<k-nlerın ıztırap· 
lannı azaltmak ıcın sarfettikleri 
ııavretlerden ckılayı Amerikalılara 
teşekkür etmiştir. 

Duk. bilhass~ Kızılhaça karşı 
minnettarlıiiıru ızhar ettikten son
ra de.mistlr ki: 
•- Mikrofonda yanın1'1.a bulu

nan Düees. bırçok vatandaslarının 
g<isterdiğı dostane faaliyet ve hüs
ntinıyete karsı büyük bır ırorur ve 
alaka hi.ssetıi{ini sıze bi.Jdırme.rni 
rica ediyor.> 

•- Böyle gayrimes'ul bir takrir 
münaı;ebelıle hük(ımctm harp ga· 
yeJeri hakkında etraflı ızahat ver· 
mesi beklenemez. En·elce de söy
lemiş olduğum gibı, miinasip bir 
zamanda, harp gayelenmiz hak· 
kında be)anat yapılacaktır. Ancak 
şunu s<iyliyebilirım ki gayelerimiz 
bır sulh alemi, hür milletler alemi 
kurmaktır. Kendimiz ıçin istedikle
rımızi diğer milletler için de İliti· 
yoruz. Nizamlı bir sulh istiyoruz. 
Anarşi ıçınde, nizamlı bir sulh te
minine imkan yoktur. Anarşi y~ri
ne nizamlı bir sulh koymak ve bu
nu adalete istinat ettirmek J.ıizım
dır.> 

Bu sene Süleymaniye takımı müstes .. 
na, aşağı yukarı h~r takımda bir terak
ki eseri, müsbet bir kalkınma müşa~~ 
de ediliyor. Böyle olduğu halde, Türk 
futbolünün beynelmilel bir terakki al
masına belli başlı birer 3mil olan :Fe .. 
nerbahce ve Galatasaray takımlarında 

acayip bir atalet ve gevşeklik hüküm 
sürdüğü hayret ve ürüntü ile görülnıek
tedir. 

Üzüntü diyoruz. Hem öyle bir üzüntü 
ki her pazar stada gidip bu iki taknun 
oyununu görenlerin yüz.ünde çok sarih 
bir ~kilde görülebilir. 

m:.-=~ ......ııe .,., mötekabilen YUN ANLILAR 

llükfunetin bu •özlerinden ve it
tifaka yakın bir ekseriyetle bu nok 
tai nazarı tasvip eden karardan 
anlaşılıyor ki İngiltere, Çörçil ile 
arkadaşlarının çelik iradesi altıada, 
oonuna kadar harbe .devam etmek 
azmindedir. Ya düşman onu, yahut 
da, o düşmanı yıkacaktır. Sulhüıı 
üçiiurü bir şartı da, İngilterenin 
istediği •nizamlı sulh ve hür mil· 
lefler alemi kurmak, esasını, Bit
lerle Mussoliııinin kabul etmeleri· 
dir. Mııssoliniyi pek bilmem amma, 
Hiıler de sonuna kadar dayanmak 
azmind<' olduğuna göre, daha uzun 
müddet barış ümidi, hep böyle u
zakta, karanlıklar içinde çakan kı
>a hir şimşek gibi yanıp 9Önmeğe 
mahkıinıdur. 

Galatasaray takımının güvenilir bit 
kalecisi var. Onun önündeki bekler de 
doğrusu ya hakikaten tasavvursuz .. Fa
raza Faruk oynamadı mı takımın mii ... 
da1aa kabiliyeti yüzde elli kayboluyor. 
İşte size birinci anza. .. Sonra ferda 
Sarafim ve bilhassa Boduri bulunma
yınca ~te alın size bir bucuk saatlik 
bir bo<:alama .. bilha.!$a Beyknz maçın
da olduğu gibi. 
• Demek ki Galatasaray on birinin mu. 

vaffakiyeti, takıma dahil bazı oyuncu
lann şahıslan üzerinde toplanmaktadır. 
Diğer tarafta bu renge bütün ömürle
rini vermeğe hazır genç kabiliyetlerin 
yetiştirllerek bu ahengi idame ettirme
lerine imktı.n yok öyle mi? .. 

~ .lla'~ Jı:azanaıı "2898 nu· 
maranm aynı olup ber hangi bir hane- (Baıı tarafı 1 inci sayfada) 

6e baWmiıTsa bulunsm:ı yalnız bır raka- CepheniD diger KL'lımlarmda muhare-
aı delilik olan 4f numara ~r ti- be muvattakiyetle dcvnm etmektedir. 
1:a 1leselli mtil<Hstı. alacaklanlır. 

ltalyailıo On 
iki ada Valisi 

!23 

(Bıı4 .....,. 1 inci D:rfada) 

halde Oir tesad1 de atfedılemez. 
&lea)er 2 l>uçak Milyon Sterlinlik 

Teçhir.at İğtinam Ettiler 
Londca, 7 (A.A.) - ln8iliz mat

buatı bütun dlkltatini İtalyan • 
Yunan harbine hMretmektedir. 

Ga241tel....,., Balkan memleketlerin 
deki muhabırlıerınin makalelerini 
de neşcetmekie, &lgaristanın Tür
l<iyeye yaklaşıııak için yatı.pğı te
ıebbüsleri, Romanya ile Macaris
tan arasın.da hlç de dostane of.mı.. 
yan müna.sebetleri ve nihayet Ma
car • Yugoslav münasebetlerınin 

iyiliğini kaydedi)'Ol'lar. 
Yunan ordularının harekatı hak

kında Times gaze\E6i ezcWnle di
yor ki: ' 

Heyeti umumiyeıı:i itibariyle, ha
berler tamamiyle memnunıyet ve
rici mahiyettedir. Muhasamatın 
başındanberi İtalyanlardan alınan 
teçhizatın kzymetı 2.500 000 İnıı:iliz 
lirası talımın ediliyor. 
Mareşal Badoglıo'nun çekılmesi· 

ne gelince, bu çok manalıdır. İtal· 
yayı Yunaııistana karşı harbetme
ğe faşist partisi eeW<etmiştir. 

Bu harbin felaketli netk:eleri 
karşısında faşıst partisi askeri şef· 
leri şiddetle tenkit etmektedir. Hal 
kın teveccühünü kazaiınll§ olan Ma 
reşal Badoglio'nun çekilmesi, İtal
yadaki hoşı:ıubuzlıığu herhalde art 
tıracaktır. 

Bad<>&lio Bir Hafta Evwl İstifa 
Etmiş 

Laı5alllle, 7 (A.A.J (BBC.) 
La Gazette de Lausanne, Mareşal 
Badoglıo'nun istifasının İsviçrede 
uyandırdığı derin hayreti aksettir
mektedir. Mareşalin istifaemı bır 
hafta evvel krala verdiği, fakat bu
nun gizli tutulduğu haber veri.lanek 
tedir. 

Atına, 7 (A.A.J - (BBC) - Yunan 
kı ·gJ~nnın Er:.;il"i.'ye fiı .1iklerl faYi.atıı 

dtltaşmaktadır 

İWY ...... -•ııolis ~ l"* 
Ain' Z&)ia.I Yc1'diler 

Atıua, 7 (A.A.) - Propaganda Neıa
rf'tIDin blldirdiıtine göre Yunanlılar A~ 
:ras"randayı ışgal ettikten maada düş
manı Delvino istikametine doğru tama
men pfj~kürtmüşlerdir. Bu şehrin şt

mrıli şark:lsinde ve Ergiri'nfn civarla
rında an6dane w fakat laydasn: muka
vemet gösteren İtalyanlar, bütün mın
takalarda geri çekilmektedir. 

İtalyanlann zayiatı, bilhassa Yunan
lıların şimdi mühim tel)f'lerini işgal eı.. 

nıi, bulunduklar Moskopolis'in civar'm
da. , pek •lır olmu.,tur. 

İtal;ranm ~ya Tııkiliı İsim 

Atina, 7 (A.A.) - Yunan ordusunun 
ıaptetiği Ayasaranda şehri Mussolini
oin kızının şerefine İtalyanlar taralın
dan Port • Edda diye tevsim edilmiJtj. 

iaclllııler 8 İtalyan Tan......ı 
Düşıirduler 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz tayyare
leri Yuna. tahminlerine gôre Çarpmba 
ııünü düomarun 6 tayyaresini d~mıüş.. 
1er ve bir düşnıan destroyerine .iki lsa
~ ka,-delmifıenlir. 

İlalJU Tel>li(lne Gö~ "'-""'* 
llarbi 

İtalyada bir N&lıal. 7 (A.A.) - 183 
numaralı İtalyan tebligınde blldlrilditi
ııe göre: 

Anıavuthıkta, Pogradeç'in garbındaki 
dağlar lilsileslnde Yunantıl:ır İtalyan 

sol cenahının ucunu tazyike devam et-

Bazan bir taşının değişmesine 
:;oo sene müddetle razı olmadığı 
Londraııın her gece.biraz daha yı
kıltp yanmasına tahaınmül eden i
natçı İngiliz milletinin, bu öldüre
siye ve kıyasıya harpte sonuna ka
dar dayanacağına, çünkü dayanma
~a ınerhur olduğuna şüphe yoktur. 
Dayanmaktan vazgeçerse İngiliz 
imparatorluğu yıkılacak ve İngiliz 
n1i1lcti Hitlcrin ve Cermenliğin 
karşısında, bin sene el pençe di
\'an durmak zilletine katlanacak
tır. İngi,ltere için, bugiin snlh yap• 
mıık intihar etmek demektir. İn
giliz milleti ölümü tercih eder aın· 
ma intiharı asla. 
Kaldı ki 1940 haziran ve temmu· 

zunun ümitsiz denilecek kadar fe
na günleri geçmiş ve Mihverin 
cenup bacağı sallanmağa başlamış
ıır. Şimdi sulhtan bahsetmenin 
değil: dayanmanın ve vurmanın 
zanıanıdır. 

Abidin DAV ER 

lngiliz muavin kruvazörü 
Montevideo' da 
tamir edilecek 

Rio-Janeiro, 7 (A.A.) - İyi ma
lıimat alan mahafilden beyan olun
duğuna göre, Atlantik denizınde bir 
Alman korsaniy le yaptığı muhare
bede hafifçe hasara uğrıyan İngiliz 
muavin kruvazörü Caernarvon bu 
gün Montevideo doklarına girecek 
tır 

mekte Ye cephenin diğer kısmında Er- da İtalyan ve Arnavut firarileri için 3 
giri mıntakasında mahalli taarruzlar HA 400 kişilik 18 akmp mevcut bulun
Ue iktifa etmektedir. İtalyan mukabil maktadır. Italyanlarla ArnavuUa.r ayn 
taarruzlan muhtelif mevzilerin istirda- ayn kapmlara konmaktadır 

Bu vaziyete. bir Galatasaraylı göıü 

Ue bakıp ta acı d'ıymamak kabil değil. 
Fenerbahçe takımına gecelim .. 
Sarı - LAcivertlileri sahada bir bu

çuk saat görebilmek için bir çok feda. 
kflrhk yapanlar vardır. Fakat bütün 
bunlar bu yüzlerce insanlar galibiyete 
rağmen neden bir torJü mutmain ola
mıyorlar? İşte asıl mühim nokta bu .. 

Fener takımında eski kıymetinden 

bir çok şeyler eksilmiştir. Kı:ı.Jecilerinirı 

önüne, bu(Ü.nkil mü~it şeraite rağmen 
hiıl.fı iki bek getirilemiyor .• Bu neden?. 

Sarı - LııciverWlerln haf hattı da bo
ruktur. Çünkü Esat müdafaaya yardım 
odeyim diye daima geri kalıyor ki bu 
da forveile haflar arasında çok geniş 
bir mesafe bırakmaktadır. Böyle açılt 
bir sahayı bulunca, basım forvetleri Fe
ner geri k.Jsmını müşkül vaziyetlere 
sokmakta zahmet cekmiyorlar. İe:te Vela 
maçı gözümilv.ün önünde .. 

Boncuk Ömer kabiliyetli ve seri tor. 
vetlcrine taydalı olabilmek için zekA- ' 
sının bütün kudretini sar!cderek didıni
yor. Sonra Fikret.. Bilmem bu emsal
siz futbolcü için ne diyelim. ŞJmdi oy
nadığı yer onun yeri değil ki.. Bilmiyo_ 
ruz belki de ihtimal korkuyor. Korku
yor ki forvete geçerse yetini faz.lasile 
dolduracak haf yoktur. 
Yazımızı bitirirken şunu da ilAve et

meden geçmiyetim. Bu iki klübü tutan 
ve seven on binlerce insanın azabı :ır

tık bitsin. Bunun için de yapılacak şey 
g>ıyet basittir. 

Daima en iyi şey en kısa bir zaman
da hazırlamak .. Hassas ve feragatıcar 
bir idare ve her ocyden evvel rengine 
bağlı sporcular için bunlar imkln dahi
linde o~an şeyler değildir. 

Faruk ERER 

Franaız Hindistanı de 
Gaulle'le beraber 

dı imkAmnı vermiştir İtıyan intikamından korkarak bir çok Pondişerri, '1 (A.A.) - Franaız Hin
distanmuı teşril meclisi kabul ettiği 

bir karar suretınde bütün miıf!temleke
olan nin General de Gaulle'un idare ettiği 

geç- hür Fransa hareketine tam bir müza-

Zante Ye Arte askeri hedefleri ş.id- sivil ArnavuUar da Yugoslav hududunu 
deUe bombardıman edilmişt.ır. geçmektedirJer. 
YvzoslaYTMla 6000 İi.a.lyan Aakeri Vaı Yugoslavyada enterne ed.ilmş.i 

Londra, 7 (A.A.) - Yugoslavyadan İtalyan askerlerinın adedı 6000 1 
alınan baberLere göre, cenubi Sırbistan- mektcdir. hcret göstermektedir. 

MiLLi PiYANGO 
1941 Yılbaşı Pilinı 

hıaııdye 
adedi 

1 
1 
1 
1 
2 

10 
50 
50 

100 
500 

1.000 
2.000 
5.000 

100.000 

108.716 
2.584 

111.300 

Tam bilet 
19 lira 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 
5.000 
3.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
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T9elll miikitalı 

Aramı,. 
tutan 
Lira 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
40.000 

100.000 
250.000 
150.000 
200.000 
500.000 
500.000 
200.000 
250.000 
500.000 

2.910.000 
120.950 ---

3.030.950 

Yarım bilet 

1 lira 

Bu seneki Yılbaşı Piyangorunun en birinci hususiyeti 
tam biletlerin tam, ve yarım biletlerin yarım ikram.iye ka. 
zanabilmcleridlr. 

Halbuki bundan evvelki Yılbaşı Piyangolarında yalnlz 
onda bir, yirmide bir biletler vardı. Onda bir bileUer (10) 
liraya, yimılde bir biletler de (5) liraya satılırdı. 

100 liraya satılması icap eden tam biletler hiç satışa 

çıkanlmıyordu. Şimdi yalnız tam ve yarım bileUer vardır. 
Tam biletler (10) lira, yarım biletler (5) liradır. Görülüyor 
ki harp zamanında her teYin pahalılığa doğru meyil ettiiti 
bir zamanda Milli Piyango İdaresi Yılbaşı biletlerini on mis
li ucuzlatm~tır. 

Gö. Mh. lat. Lv. Amirliği aatın 
komisyonundan 

alma J!eyoflu Dôrdwıcıi Sulh Hukuk M>h· 
kemesiııden: 

Elisavet tarafından kocası Beyo1> • .,.11-
da Boynuz sokak 13 No. da mukfn. J), .. 

mitli aleyhine açmış olduğu na!aka da
vumm muhakemesinde'. 

20/ 1. Ktnun/940 CUma gllnil saat 15 1e açık eksiltme sureWe müleahlıit 
namu hesabına 3-000 takını çamaşır alı nacaktır. Mubammen bedeli 3142 lira 
50 kuruş ve ilk teminatı 236 liradır. Evsafile nüm\.D'\e ve prlnamesi komlıı
yonda her gün görülebilir. İsteklilerin temınat makbuzlıırile gllnüııde Galata 
Mumhane caddesi İbrahim Rlfat banındaki komisyona gelmelerL (11451) 

. . . 
. ' . 

NEVROZiN 
t~·. . ~ ... · .. . :. . . . .~ . 

Baf, Di9, Nezle; Grip, B.oma.tizma. 
Nevralji. IUnklık Ye Bötün Ağnlarınısı Derhal Keser 
icabında gün~ 3 kaıe abnabilir. T A:KLITI..ERINDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

8.00 Program 
U.00 Müzık 

9.15 Ajans 
9.30 Müzık 

Sayın Ba:vıınlar; 

BAYAN 
Mai(azası size ipekli 

ROBLARININ 
Yeni kolleksiyonunu ve el ile 

~lenmiş 

}.füddeialeybin mezkür mı:ıhalden çiJc .. 
tığı ve hlllen de nel'ede olduğu malum 

1 
olmadığı davetiyeye verilen meşruhat 

ve polisin cevabi milzekkeı·esinden an· 

\!aşılmış olduğundan davacı illi.nen tC''ıJ
liğat talebinde bulunmuş ve on beş gün 
ili.nen teblipt yapılmaı:;uıa karar veril-
miştir. 

Duruşma güııll olan 31/ 12/940 Sab 
g(lnü saat 11 de Beyoğlu Dördüncü Sulb 
Hukuk Mahkemesinde ha2ır bulunma
dığı.ruz takdirde muhakemenin gıyabı
nııda görüleceği tebliğ yerine geçınck 
üzere llfuı olunur. (932) 

İıitanbul İklnet İcra Dalr°'lnden: 

Beyoğlu Bursa sokağında 34 No. da 
ilten halen İkametgahı meçhul Fail .\il 
Gilnel. 

Kür;tik Faruk velisi anası İrfan Ata 

Yalçının İstanbul A~liye ilçüneü hukuk 

h8klıhliginden islihsol eylediği 24 /!0/ 

940 tarih 38/1485 No. ıu ve 500 Ura 

manevi tazminat ile 4/10/938 den itlbJ• • 
• ren ayda 15 • lira çocuk nafaka(;ınııı 

BÜYÜK TAR 1 H f ROMAN No: 71 Q !\Il"ada dev~tin erkiı.nı sunlardı: 

Vczırıitzam, SokuUu Mehmet Paşa. 
ikınC'i vez?r. Pertev Paşa. 

Bütiın h1k alay görmek üzere sokak
lara dökülm~tiı. Ka1ileler arasında So
kuUu Mehmet Paşa. Ebüssüut efendi ve 
dığer \·ezır görülüyordu. Konak yeri 
Rüstem Çelebı Çayın ldi.Sokallu bu ça. 

10.00 Ev kadını 
12.30 Program 
12.33 Müzik 

YÜN KAZAKLARIN 
zengin ı;eıPtlerlni lalı:dim ediyor 

taluıiline mütedair HA.mı berayı infsı: 

dairemize tevdi etmiş ve ikiımetgith1nı .. 
zın meçhuliyeti hasebile tebliği mukte

zı icra en)rinin on bes gün müddet· 

ıe iJAnen tebliğine mercice karar veı·il· 
miştir. 

• 
Üc;uncll. vezır Iı'eı-hat Paşa. 

12.50 
13.05 
14.30 

Ajans, 
Müzık 

Mllzik BAYAN 
İIAn tarihinden ttlbaren on beş güıı 

OordU:ncü vezır. Abmet Paşa. 

Beşın.cı vezir. Kwl AhmeUu Mustafa 
P3$a 

yırın yanına kondu. 18.00 Proıram 

18.50 Ajans 

19.45 Milzllı: 

20,15 Müzik 

20.30 Konupna 
20.~ Mürik 

21.15 KonUillla 
21.30 Milzilt 

22.00 Miizık 

22.30 Ajalll 

22.50 Müzik 
23.30 Kaııaruıı. Mağazasında en son moda 

içinde işlemil nafaka ile tazminatı O. 

1 demeniz U.zımdır. Bu müddet kinde 

borç ödenmez ve tetkik merciinden vey' 

temyiz veyahut iadei muh3keme yoıile 

ait olduğu mahkemeden icranın gerJ bı· 

rakılmaınna dair bir karar getirmezsenLJ 

cebri icra yapılacağı ve bu müddet .ıçın· 

de mal beyanında bulunmazsanız v• 
hiUifı hakikat beyanda bulnursanız ala· 

caklının talebi ile bapisle tazyik ve tec
aiJ'e edileceğiniz 940/4123 No. lu icr• 

emrinin tebllli mAkamına kaim olmal< 

Şaır Abdıllbaki efendi fijyle bir man- 18.03 Müzik 
• Rumeli BeylerbeyJ.sl, Şemsi Ahmet mme yazmıştı: 

Yazan: M. Sami Karayel 
Pas;ı 

Sadarı Rum, H4mil efendt. 

O sene Macar knh seneıik vergisini 
gon4iennemışti. Serhadden gelen k.A. 

,ıuarda köle, Ta.m$ıvar ve Sıgetnar 

kaıe:erinln lallJı:nn edildJtı baber alın· 
nustı. 

Bu, hazırlıklar Sultan Süleymanın 

J..tacaristan içlerine yeni bir le!er icra 
etınesi içın vesile olabılirdi. Nitekim 
oldu. 

sara s~!ere hazır ve milheyYadır. Ali An;ıdolu 8eylerbcy1s1, Mahmut Paıa. 
Osman Pad.işdhJarının c;ırağı düşman Sadn Anadolu, Abdullah efendi. 
dcynı bağrı yağıle rusen otagetrnıs:Ur. Nısancı, Mehmet Çelebi. 
Ve ôtedenberı .F..:ng{irüs krallannın ltt- Bnş defterdar Murat Çelebi. 
lıçları altına alıp malchur edegelmtşler- Yeniçen ağası, Alt ağa. 
dır. Aman ve zaman vermelen mabcl 1 Şeyhü.U&lim Ebfıl.süut etvndı lhra2 
kereın ve lOtunandır, bilursuz. He.men ediyordu. 
tiz dunna, var git, tedarik üzerıne ol Kaptanı Derya .Pl7ale Paşa idi. Bun .. 
işte şevkeU(I ftendimiz hazretleri ag.. Jerdan başlta Anadolu defterdarı 11• 

Bu seferi Sokullu idare edecekti. kerı l~lrun He kalkmak Uzere, ayağı ö. flkkı sanı defterdar da vardı. 
ramşıvarda büyük bir iktidar gösteren zenRidedir. İstanbuJ kaymakaml İ~kcder Paşa, 
Sokullunun, bu ııeterl de vakıfane ida· Elçi fOflJ'dı., ltinıza ba$1adı: İstanbul kadısı da Mevlana lt.adu.ade 
re edeceğine herkes kanidi. 

Sokullu, evveli 1facaristandan ber 
!lf'n j!ÖnderiJen haraç meselesıni Heri 
surdı\. Macar (Erıgürüs) elçisini divanl 
6liye cağırdı, kendisine şu sözleri ıöy
lt"f'fı ; 

- Eğer maksut haraç ıse gönderelim. Ahmet eteneli kh. 
Eğer kaleler ile müteselli olursanız alın.' Sefer Jızırlilı:lıırı faaliyeti~ cıe-m ed!· 
Egl'r memleket, ıstersnız, tayın edm. 'ordu. Niha:yi!t her te1' buırlm:ıdı. I
Etnriniz tizre kralımdan mUhürhl det-, ~ncı ve.zır padişahtan evvel hareket 
ter getırdeyım. etti 

SokuHUBun mak~adı. Elçıye ihtards Sultan Süleyman Kanı..nt, ak libas· 
- Simdıye değin bunda oturan Semi2 bu:unmaktan ibarettı. Yoksa, padışrthın j lar gıyıp parlak bır ala.Yla İatan.buldaa 

Alı Paşa s:ıtü .. ŞevketJU efendimiz en- e-mrıle ::;eler çoktan b;ışlamışt.ı.. çı.k:tı. 

B>.lıan Ueml .....ı..u.. ol au!Wıı hu-
banı 

Tema.şa e1ı:1i1ıın &'ilndıir bana, Nevnızu 
mi tam 

llahar •lılR dem •frii temaşadan 
Bildaveııda 

8emendt - - arsa.! Uemde 
eevl&n 

Yliriir1- - - _.-et llJramaıı 
eylıe 7a.nınca 

Alem rlbl ııehl Jı:.une1 nlc'ir pı.ltl d&

ma.ıu 

Ordu Ed~ 3'0llannda idi. P1ıdişab 
rahatsızdı. Böyle oldutu balde ııetere 
g;dıyordlL 

Padışahm elrsert lınelı:etlerl at ara· 
balarına ve Ub taht, ancak bazı kereler 
ala bınip giderlerdi. 

Sokullu, Der mendle geldi}tçe araba 
yollarını yoklar, bozuk yerlerin düzel. 
timesini emrederdi. 

(Da.ha .... r) 

Macar 
siyaseti 

(Baş tarah 2 DCİ sayfada) 

temektedirler. Ve Viyana hakem 
kararuı.ın lehlerine tidil.i.D. 1 dile
mektedirler. Berliıılıı kanadına 
ııığırumş ltir Bomaqya karpsında 
çok müstakil ,,e serbest bir llaea
ristan elde ettiği faydaları belki de 
U2Wl müddet muhafaza edemezdı. 
Fakat bütün bu anlaşma ve kom
binezonlar bugünün icaplarıdır. Ha 
kik:i ve nilıai durum harbe Dihayet 
verecek biyük konferıuıs veya 
kongrede tesbit olunacaktır. 

HiiHyin Şiikrii BABA/f 

KADIN ÇANTALARININ 
Muhtelif cesitlerini de bula

ca k,;UllZ. İstiklal caddesi 
No. 283 

HAÇOPOULO 

Jlerofla Di<tiDcii - B- Jll&lt. üzere ilAn olımur. (388) 
k '' Ki.en: 
Beyoğlunda Panplltnda Bay ~ 

ııokak 8 No. da oturmaklıı llten halen 
Balarköy haıılabanesinde yatan -.e oıkıl 

hastalığ:ına mil:p'81A olup o e1&yde mah
taç olduğu Tıblıt Adlk>o J'Çılan _ ... 

nflftfnden ye 1'ftilıım rapordan •plaşılaa 
Hasu İlkalllllıl Bacrile ftnd.Uıini temsil 
ve l>ulrukUJllll ııtyaoet etmek il2ere ka· 
ruı Belkıs İllramın v..ı tay inme 11112/ 
940 - -., ..-il<liği 8'n eiu-
DW'. 40/708 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Olkllı'• w lllllarntre •ll.ı.w.ıııaa-nn 

A-: Babı.Ul C81alolhl 

fok""' "'9slnde No. U. Tel. ZJS9t 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basıınevi. 


