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ı 
ltalya, lngiltere ile harbe 
bQflıyalı altı ay, Yunanis
atana hücum edeli kırk 
bef gün tamam olmamlf· 

bu sabah tır. Akdeniz cephelerin- u n a r h 1 
deki /ngiliz kavvetleri, n 
taarruza geçebilecek bir ,. • ı A d • ı k 

Uzak Şark Bi~inci Ordu 

Kumandanlığına getiri

len General Popof dadı ki t:~;::e~:-i~,i~~:~'z;,::~:'tesbıt ve ı an e ı ece 
Yacak darbelere naad da· ''icabında harbetme-
Yanacaktır? 

Yazan: Abidin DAVER 

~ MJ ihverin bacaiı topalla
:J W U mağa başladı; çizın~ sı-

Beyan name müddeti bu akşam bitiyo~ ğe ve her düşman• 
Ellerınde 500 kılodan fazla buğday ""!!anacak ve kuvvetli bir ihtimale gore yenemeLC haz t 1 l % 

1 
ıann vıl yete beyanna.- 13,50 kuruş olacaktır. 6 '' 

ravdar bu unan il . or . ~- k"~ • 
1 

. konulmuş olan müh-, Toprak Mahsu erı ısı ~"• ~ Moskova 8 (A.A) - Reuler a-
me vermeler ıcın -· . , · 

b
itf"Cektir. Bu beyanna- buğdayı şehrımız degınneplenne kaç ı·ansının bildirdı"ıne nöre, ÜrfTe-\ 

le\ bu aI<şam -· . t ·ı 'kte b " " 

1 
b heyet tarafından tctkık olu- kuruşa verecegını espı ettı n sonra 1 neral Grıgori Stcrn, Uzak Ş3rkta-

S A Y 1 480 - S E N E 2 

1111.t.T 

Gazet~ 

gönderi -
len evrak 
cerı. ?e-

TAKViM 
9 Jlirhıcl<...,. PAZARTESİ 
Yıl: 19•0 - Ay: 1% - Gün: 344 
Rumi: 1356 - 2 nci TOlrin: 28 

FIATt 
YERDE 

5 
rilmez. Hicri: 1359 - Zilkade: 9 

Son Telgral Matbaannda Basılır l KURUŞTUR 

. kıyor ve vuruyor. ıtal
hııın vaziyeti iri değildir; zif ala· 
lllıe!leri belirmege ve dışarıya vur
lllıağa başladı. Arnavutlukta ordu· 
ıı.~ mağlup bir vaziyette ınüteına
diy.en ıteri çekilme•i ve .~ura~ 
llçuııcü defa kumandan degışmesı, 
IOnuncu defasında, yalnız ama· 
i'tluktan değil; ordunun başından 

rııc er ırkı t konacaktu·. Diğer ta- da kat'i narh tespıt olwıacaktır. Eğer 1 ki kıtaat kumandanlılı'ına Gene-
nacak ve yme · kl'k b &d 1 9 75 kuru " ' Fi 

1 
Murakabe Komısyonu Ofıs ekme 1 u~ ay an ' ,_ ral Pooof Birinci Ordu (' oeral l 

raftan h fa kalildc bır toplantı ,-apa· tan verırse ekmek narhı 14,75 kuruş 1 Ser' jef te lkinci Ord~ K1p1an-
YUNAN MOTORiZE TOPLARININ GORICEYE GiRiŞiNDEN BiR iNTiBA 

Delvino Bulgaristanın İta 1 Ya d a 
i şg a 1 Türkiye ile ya- Mühim bir 

bu saba ev · ıa ki 9 75 ku t • erirse rak un narhını tespıt ve ilftn edecektir- 0 ca ır. ' ruş an aıagı v danlığına tayin olunmuşlardır. 
Toplantıda muvakkat ekmek narhı da ekmek 14•25 • 14•50 kurusa auJacaJı:. Uzak Sark askeri m.ııtakası mer-
ı . ;t olunacaktır. Bu narh; değ.ırmen- tır. kezinde yapılan bir toplantıda bi· 
!erde mevcut olup henüz un haiuıe ge- Francala fiatlan ise ancak 1~ rinci ordunun muvaffakiyetlerini 
Urilmemis, fakot eski fiatla satın alın- sonra artacak, şlmdllik yalnız hatırlatan general Popof şunları 

• çekilen adamın Başkumandan 
'1areşal Badoglio gibi bir şahsi~e! 
•lnıası, onun arkasından Oniki 
Adadaki meşhur Faşist Uııııuni Va
li Ve kumandan Valsismon Kontu 
C•neral Ccsare l\laria de Vecchi'· 
llİ.n ve Donanma Başkunı~d~ 
-'an Amiral Dominiko ,Kavanıarı · 
~n çekilmeleri, Mısırın garp çö· 
Undeki l\lareşal Grazıani ordusu• 
•ıuı kum deryasına saplanıp ~1-
~ı, İtalyan donanmasının 17 gun 
içinde azim zayiat verdikten son
~· muharebe aahasından en uzak 
b~ harp limanına saklanması, i~l
t•~n sallanmağa bnşladığUUll bır· 

nuş buğdayların vaziyetine göre hesao- tiatlanna nrh konulacaktır. söylemiştir: 
•Herhangi şerait dahilinde olur-

• k w •t hl . sa olsun, icabında harbclmct:e ve A m er 1 a D ı n arspı e zır ısı ner dü4manı yenmeğe hazırız .. 
E d i 1 d i kınlaşma planı istifa daha 

Ingiltereye 
... c ,. } Ayni konferans esnas:nda gene

malı en u b 1 At an-. ral Popo! Rus ord~mınu_n bu~nkiı 
hazırlık vazıyetinı tahlıl etmış ve 

• • t l• k t C g C Z 1• y O f demiştir ki: •Halihazırdaki vaziY.~t 
Arnavutlar yer 
yer isyan cdi yor 

~ın; takip eden delilleridir. 
Faşist rejiminin parlak ve yal· 

t;ıı. harici manzarasına rağmen. 
alya zayıftı; yorgundn. Pek ça· 

hııı. bitmiş olmasına rağmen, ~: 
~ş harbi, İtal;ı:.anın kuvvetle~~ 
de bir hayli bitirmişti. Sonra. sibi· 
~n bir ideoloji g02ası perdesi ~
".11da, hakikatte ise, Fransa ve ~
Cıltereye karşı, İspanyayı ınihv~ 
~l.ığı ve üssü haline getirmek ıç;i 
"tlirak ettiği İspanyol dahili bar ı 
de! İtalyayı çok yormuş -.e i~yan 
lllıılletini harpten bezdirnıiştı. ital
l'anın zayıf ve yorgun oldu~nu, 
Ceçen sene, yine bu tarihlerde, Ital
ft. ~iciye Nazırı, Sinyor J\IUS-O· 
_nııuıı damadı Kont Ciano açıkça 
~Yleıniş, •Bu harp başlamadan ev

e!, biz Almanyaya Habeş ve is
:~nyol harplerinden dolayı yorgun 
Uşlüğümüzü ve ancak üç sene 

IOııra hazır olabileceğimizi bildir· 
ltıiştik; Almanya da bunu kabul 
i1nıi~tL. demişti. Ondan sonra, 
talya, bir taraftan harbe hazırlan· 
~akla beraber henüz bu hazırlık· 
arını bitirmeden çok evvel, Fran

sa Yıkılınca, •hanı yağmadan his· 
se· ·· çııı. olmak bırsile alelacele ınu· 

yardım pro1csı --· İngiltere alac•ğı leva
zınıı A 01 e r i k a da ki 
oıevduab ile ödeyecek 

iJı:a tııgiltereye yardım 
Aın"!'_ bir taraftan da do-
Eden.en, . edi or 
nanınasını takvıye y 

rk 8, (A.A.) - Reuter: 
Ne~ t d Press'in Vaşınglon 
J\SSO<;ıa e "re hükümetin sala-

muhabırıne go ,;ıarı !ngiltereye 
hiyettar mem S 3 Sü 3 de) 

(Devamı a. • · 

---ı••---

karşısında ordumuzun tekemmulu 
ve kuvvetinin artması için mü
temadiyen çalışmaktayız .. 

Alman korsan gemi- Diğer taraftan Mo•kovada top-
. . k d k !anan ikinci bir askeri konferans-

SIDID ya ID a ya a- ta söz alan siyasi k sım şefi. bu-

cehesınde Rus ordusuna her ıhtı-

---·---
Almanya İtalyaya 
kontrol altına gir
meyi teklif etmiş 

lanması muhtemel 1 günkü beynelmilel vaziyet m~va

Londra, 8 (A.A. - (Reuter): Bura,-a malc karşı hazır bulunmak vazife
muvaııalat eden Uruguay kruvazörü za- si terettüp ettiğıni ve lüzumunda Atına, 8 (A.A.) - Atina ajansı: 
bıtleri, Cenubi Atlantı.kte. yaptıkları u- Sosyalist vatanın menfaatlerini , 42 numaralı resmi tebliğ: Cephe
zun sefer esn.asında Ingılizlerın Vars-

1 
mruınak için bu ordunun partinin nin muhtelif noktalarında muvaf· 

pıte '.smmd_eki z~hlılarına rastiadıkla-ı emirlerini icraya koşacağını ~öyle- fakiyetli mevzii muharebeler ol-
nnı soylemışlerdır. mist r. · muştur. Tarafımızdan bir miktar 

Konan ~minin Yak:ı.laııaeafı esir alınmlitır. Bunların içinde za-
Umuluyor • L } B } " 'bitler de vardır. 

Mon:CVldeo, 8 (A.A.) - (Reuter) a Va er 1 Il C Delvino kıtaatımız tarafından iş-
Carnarvon CasUe süvarisinin, Alman gal edilmiştir. 
korsan gem.isinin ciddi hasara uğrad•ğı- yapacag"' ] seya- İtalyanlar İki Ateş Ara81nda 
nı ve ,-akında ,-akalanmasının muhte- Atina, 8 (AA.) _ BB<::: Delvino 
mel bulundujiunu söylediği bildirilmek- h • ile Himara arasında İtalyanlar Yu-
tedir. a tten vazgcçtı nanlıların ~iddelli hücumlarına mu 

lllubr.rebe Bir B~uk Saat Sürdü kavcmet edememektedirler. 
Londra, 8 (A.A.) - Alman korsan a Balkan tPlgraf ajanslarına göre 

gemisile Carnarvon Castle si!Ahlı İngi. Peten Almanyanıl) tay• Kuk~a ile Skumbi arasında, bil· 
Uz ticaret gemisi arasında Atlantikte hassa büyük yol üstünde çok şid
cereyan eden muharebe bir buçuk s&at yilr• siparişini reddetti detti muharebeler olmuştur. iki 
sürn1üştür. Korsan, bir duman bulut.u taraiına top ve tayyareleri de dur-
arkasında kaçmıştır. 1 • madan faaliyet göstermişlerdir. Ne 
canıarvon Cas\le Kırk Srklz Saatle Suriye Komiıerligw ine ticede İtah·anlar Yunanlıların iler-

Tamlr Edl10<ek 1 • lemesıne mani olamamışlardır. 
Montevideo, 3 (A.A.) - Reuterin bil.-! ıı. Denet:ı ta.yio edildi (Arkası Sa. 4. Sü. 3 de) 

dirdiğine göre: Bir Alman korsan gemı 
si ile cenubt Atlantiktc muharebe eden 
gemisi Cumartesi akşamı Montevideo 
Carnarvon Castle ailllhlı İngiliz t.icaret 
limanında havuza cirmiştir. 

BUGONt--..... 

IJ..inci sayfamızda 

ı,.ade!eye iştirak etti. Çünkü o, 
•ansa yıkılınca, İngilterenin de 

Yıkılacağını, uzun siirmifecek olan 
hu harpten biiyük ganimetler ala· 

.:::::::- -- ·-~- Fr-.. 

[] 
Boğazların 
ehemmiyeti 
çok b Ü y Ü k t Ü r 

Yazan: Biimit Nuri tak çıkaragıın sanmıştı. 
ljı•- Tunus, Korsika, Nis, Cib?.· 

·• naralarına Malta, 1\-Iısır, Su
"~Yş, Cebelüttarık, Suriye, Yuna
~ıstan, Akdeniz bizim deniz, nira· 

,----= 
!Muhterem 
ı Okuyuculara 

MIJD 

TARiHi 
Müıahabe 
Yazan: il !..met _ isen 

-Gelecek hafta Anka-
raya tevdi edilecekmiş -
Buıo~ristanın Ankara 
Elçisinin temasları 

Bulgaristanın Ankara Sefiri 
Kİ RO F 

Londra, 8 (A.A.) - Times ıı:az.e
teeinirı Sofya muhabiri yazıyor: 

---ı•---

Deniz E. Harbi
ye reisi çekildi 

• 
12 Ada vaziyeti sıkı· 
şık, Musolini başlı:u. 

mandan olacakmış 
Roma, 8 (A.A.) - (Stefani): Kral 

tarafından imza edilen bir kararnaıne 
ile, çekılmek arzusunu izhar eden do· 
nanma Genelkurma,- Başkanı ve Bab.
riye Müsteşan Amiral Domenlco Ca
vaınari vazifesinden affedilerek fılo 
kwnandaru Amlral Arturo Rıccardi do
nanma Gcnelkunna,- Başkanlığına ve 
Balıri,-e Nezareti Mi!steşarbğına tayin 
edilmislir. Filo kumandanı Amiral İni
ıo Campione donanma Genelkurmay 
Asbaşkanlığına, filo kumandanı Arrıiral 
Ana:clo Yachino da donanma kutl' ndan .. 
lığına ta,-ln edilmiştir. 

On İki Ada. Srkllfık Vul,-e\le 

Aüna, 8 (A.A.) - (B. B. C.) Gen.,. 
ral de Vecchi'nin lıitifaıı Atinada On 
İki Adada erzak ve bilhaS!ia petrol' kıt .. 
lığı hakkında mevcut malıimatın teyldl 
olarak görülmektedir, 

Bu hafta Sofyaya dönen Bulıı:a
ristanın Türlriye elcisi Kirof, Po
POila miişaverelerine devam et
mektedir. Bulgar hükılmetinin 
Türkiye ile bir valtlasma planı ha
zırlamakta oldu~u ve Kirofun bu 
planı gelecek hafta Ankaraya tev· 
di edecd!i zannedilınektedir. Plan 
hudutta toplanan Tiırk ve Bulgar 
kıtaatı meselesi de dahil olmak ü
zere Türkiye ile Buegaristan arasın 
da mevcut meselelerin heyeti u
mumiyesine ait bulunacavtır. 

M18!011nl Baı;kumand&n mı 01""ııl<1 

Atina, 8 (A.A.) - A\Jıa jansmın bil· 
d!rdiğine göre Mareşal Balbo'nun ıilp. 

beli ölümünden, Mısır cephf"sfnde Ma .. 
reşal Graziani'nin sadece bir süs ro-
lünde bırakılmasından sonra Badog!ıo .. 
nun da vazifesh1den c;cki1rr.esi, Fa ız· 
min harbe, Mare allanndan mahrum o.. 
\arak ve hattı\ onların mt.italcaları htlfi. .. 

tına devam etmek isted ğmi göstermek • 
tedir. 

Atina ajansı vaziyetten Mussolin nin 
eynı zaınanda Diktatör ve Daşkuman. 
dan olacağı anla~ılmakta oldub.a netice. 
sine varmaktadır. 

(Arkası Sa. 3, Sü. 1 de) 

( Gil. r.ı ilrI _arı dtf ilave edilmişti. İnsanın bo- k ddesi yani gazeteler arasında yeni bir kağıt 
ı:_aıı dokuı boiumdur; derler. Fa· :An ara ca ' 
tı_znıiıı boğazındaki boğuınlarda da yarı~ı başklamuı:::~ yıllarca bu yarışın 32 sayfaya kadar ~il::) Yugoslavyanın • ~rço~ emeller, ihtiraslar, hulya- Turk o uy D"' kt TV' D p o 1 itik ası J t ~ ./ [ b • • sini kaçırmamak li'ızıındı. Bunu da 
d r gızliydi. Zşmanı gelince, onlar ık idini görmüttür. aıma aya a gazctecı ıgın 1 Yazan: Şiikrii Baban S l J Q ar lrl- kılıç şakırtısı ile yapabileı·egine 

a. çıkarılacaktı. ç an çle§ aazeteci ve gazete kalmış, üıt yanı hadi.ele- Baııvekil Muavini LAVAL ı i emlndi! 

tçt~cle-~) 

lt l İn t lu özü ka mı§, • . . • . . d 1 . . . 8 b • • • f k • • aya, harbe Ronıa ıpara or .. • . il n ilerleyışı ıçm e savru up gıtınt§lır. Madrid. 8 (A.A.) - Reuter: lrlnl Q lp .. Bu .. gfrüş Fa~is.t riiesa'1nın görü-
rı~u tekrar kurmak gibi ~üy~k rın ve _yı :rı Ankara caddesine biribirini örnek alarak !nformac!ones .ııazetesinin Berlin Üçüncü sayfıımızıfa ş~ydı~. ~rdu c.r~anınııı görüşiı, ha-
rnııtıer ve tatlı hayallerle gırmış· Bugun e çok sürmiyecek, belki de birçok buhranlar, ( muhabirine .ııöre, Laval'in Berline J k kıkatın ıfadesı ıdi ve İtalyayı on ı; fakat evdeki hesap çarşıya uy- elen bu yarı§ f h ·1 1 (!yapacağı se-yahatten vezııeçilınis- e er en ay harp' dışında tutaıı o görii-("1 

:~:~~z~~~ ~rı;::d:~ma~~l~İt::- ~ıkıntı~~ husule getirdikrc;n ıonra ırtına ızı e savru up ı !:'für~uahiıir şunları ilave etmeK- i'.:111 ~a~n~ ~z~n~t~n Yazan: A. ŞEKIB fa~~:eı:,:;;lte~:~~~:n ~:ı;i~~P' o~~~ 
~1.ada bir mahal• de hazırlanan is- gidece tırA. M lı'kir ruh, ideal ve havadis gazetesidir. Bu, Almanvanın İngiltereye kar- ,111 1--,,,f 1.cp•d•lcıılı' 1' Mareşal Badoglio'yu Oniki Ada- zi lıcsaplar dısındn .. ·1• 'eı. a. ıı· .. İ K D ' ad k . J,,., .. ... .. . . . d' -;ı: c.d er yo unı 
ıı a plüniarı da, ~rn~vutluk -~ ~u- k ularına en iyi hav isi verme , günün sı- , sı vaptıcı müc:ıdelede her türlü lar v< Ege bolgesı Italy;ın kuman-· gır ı. 
/n hududundakı daglarda sokıne· Da~ası ? _uyudcahili hiıcl,iselerini en mükemmel şekli ile ,·.· I- (Arkası Sa. 3. s;;, 2 de)-- 1111 ' M O S AHA BE danı takıp etti. Yuııanistana Id ı. Y"-an • b · "elan" 

1
·g·e dog·ru harıcı ve k h d' l · k .,ı A D A K Oıı u.· harbin talih ve se~rini tıpkı·.·ıı1 a bo .. "l slad :rı~ı.n d __ a tıpkı 

u .. ~ ,ep esı "' yası _ , 
1
. kalemlere U.ah ettirme , iı ısc erı oyu 

1 
' ' , e o b ı •gıJ· İlaha ephesi Avlonyaya ı·h yet ı 111 bekledikten sonra en. talibsiı bir T'ıldıg•ı anla ılı. ugu \C oy e ~·a. 

do· ' ." n c ' · ·u en ae a 1 avı"yesi irinden günü gününe ve en yük- A } b" J} 1 ı Yauın: Ma.Junu\ y rı h ·1 ı b k t ş \Or Ordu alc}h 

d 
ı:ru sökiıldü. Akdeniz, Ingı z 'll'yetperver z :r k . 1 51• 1r mı• t" ut esap ' e mu ıare e~·e a ışan te Faşist P r· 1 b. k . t onanmasına mezar olacak iken, mı 1 • I na dayanarak okuyucularına verme tır. e 1 iıalynda birbirini takiben vukua Y~na . t ar 

1 

c te bir ar:ırlı talyaıı donanmasına dar geldi. 11ek kalıte cvıda. 1 k' l''~•'! Nane m o 11 a gelen bu istifalar dikkate şayandır, raki nı. anın ".cc~ yarı ın~an :on· 
'-1 it k 'k 8 nun için ır ı: . k• v K t k K . d . ? İtal,·a Fransanın tanı s'l' hl o mahut ultıınatonı ıle kapı· 

a a on iki günde düşece ı en ı UK DAM asla bu heobı kitabı o!mıya~ yenı agıt onuş ur ma ılı 1 m 1 r • , ' . 
1 

a arını 5ını c-al t 
Oniki Ada sallanmağa başladı. . k ld - k ld ve ıuur bul Yazan: 0'1nan Cemal bırakacağı günde arkadan inen bir B . d nfıış ır. . 

lJ d k
. it Jya h rııının içine airmıyece ' o ugu ıe ı e • hançer gibı' şalılandı H b u e a da ordu ruesasının gö 

lı nutmamak lfızım ır ı a • ın ve ya .°:.. l • it f te- "dd" b •• -k • . · esa ı açık- " .. h ki · arb · Yuna tt aıen d1ger gazete erın a ı ıay aıına } ıaSJ UYU tı: Fransa gibı' Iııgı'ltere de 'I' ruşu a ı çıktı, ltalyan ordusunu• 
. e gıreli henüz altı ay ve • lu bı"r ıure e eı . .... d'kk d k k ul • mag up Ar ti kt llıs( J d 1 t e ere o uyuc a Jı da olacaktı Eg" er ı't ı h nnu 

11 
a ,.c kahraman Yu 

d 
. anla miicadeleye başlıya ı a kabu"l eden hacmı e tenevvuune 1 k a . ' • k" f 4 u··ncu·· sav amız . ' a ya asmın biri 'il t' k ah 4 tır l t B • d d J yıkılır, öbürü de ·ık ı .. nan mı c 

1 arşısında harbedeıni 
liaJ~ıık5' gün tamam odlınamŞışim· rına azami faydalı oJmıya ça 1şacaha;kkvaz1ye ınbınf ifa ına 1 r ava 1 r bulunurken h y . ı_mak uzere yeceği tahakkuk etti. 
d' ı işin başlangıcın ayız. • • . kararlarını tadil etnıek ını ma uz tuta- 111111 H 1 K Jı. y E çekmezse hem a~ç:trıf~ı . kınından Bu hakikat ortaya ~ıktıktan son-
~d~n, İtal~ada, başta petrol ol· ıntızaren Yazan: Nizamettin Nazif I'' T e • i r 1 i BÜ y Ü ya: mu e ık.i Almanya- radır ki, Badoglio ı·okilmiş bulu· 

Yhi:. e:c117e"kesrıek,ınhteısrıtüb"arşlliia-::::sbtırruk. itaatlvyae cakHtırer• vakı"t bı"zı" bu'"yük' .b'!'" a,_lik .. a .. '!" .. bagvlılık __ ıa .. oku!.an jj H . Tu nuyor, Gesare ç•kilmi' buluııu)·or ~ - d - ıı 1 Yazan: :\Iahmut Yesari •ika? anı nus, Cezair, Fa,, Kor-ı Graziani'nin •'rkilmc;indcıı bah· 

alkı, haftada 4 gün etten nıah- halkımızın da bizim gıbı du§undugune ' U§Unecegıne Ankara, 8 {Telefonla) - Tiirk . . dT ' . ü ·ı d •uınd d iki ki 1 gazetecisi, • hiç olmazsa • Türk (' l G u" n u·· n De k h kkın se ' ıyor H Fa ıst r csa ı " or u 

10 
ur. Adam ba•ı_n_a ay __ a - ı'-•nıyoruz. d ... 

1 
b' . . . \ 1 ı p o r d İm~ a . ı kaybederek, hem \erkanı arasındaki .htil:ıflar teba-ın •·- d kte .~ - milletinin orta sevıycsıne uygun ' e ng it . a,..rna veya pırınç uşıne • 

8
. kellik ka.;.• almak i.ıtiyenlere egı , ızı Hilen· 

1 erenın Akdeni•de ve ~IJ- rüz ettiriliyor. dır, Bu iki kiloyu 
30 

a taksim eder- ız pa .. - .. . olmak mecburiyetindedir. Orta de- 1' h a b e r 1 e r i sırda. b~rakacağı ı;nuazıaın miras- E er hakikat _hu i<~ • ki öyle o\. 
S<ılr. ı;ünde 

66 
küsur gram makarna lere ııe bizi okumak iıtiyenlere ıuvenıyoraz. recede zeka, orta deret"ede bilgi, , __ 11

_• __________ .,1 ta __ n ıstıfadc cdemıyeeekti. Bunun) mak gerektir • Itohada h~rp kab' 

1 d 
• (Arkası: sa. 3. su. , de) .. .... ı (Arkası Sa. 4, Sil. e) • ~ ıçın orla~·a yığılan ganimet hisse- (lle,nnıı Sa. :ı, Sii. :ı de)· 

AbidinDAVE~R;......:_ ____________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~~-
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POLİTİKA 
Yazan: ZİYA ŞAKIR 

hi-Me'munun vefatından sonra, 

lôfet makamına Mutesım geçmişti 

Boğazların 
Ehemnıİgefi 

Çok büyüktij.r 

Sovyetlerin müdahalesini 
icap ettirecek hareket; 
mihverin B&lkanlara yürü
yiifüdür. Bu hakikat harbin 
Şark'ta Afrikaya inhisar et
mesini mecburi ktlacaktır. 

Kaza ebeleri artacak 
Belediye kalabalık kazalarda bi
rer ebe ilavesi için tahsisat koydu 1' 

İstanbul belediyesi, §ehrimizin kala- ke, Alaçab, SiUvrinin Sinehkli, Çatal
ba!ık kazalarında belediye ebelerinin canın Had1mköyü, Sarıyerin Rumeli Fe
çoğaltılmasına karar vermiştir. Yeni yıl neri, Beykozun Bozhane köylerine, ayda 
bütçesine, Beyoğlu~ Fatih, Eminönü, otuzar lira ücret ve onar lira zarurt 
Bakırkby, Kartal ve Üsküdar kazaları- masraf ile sekiz ebenin derhal tayini 
na birer belediye ebesi na ve olunması kararlaştırılmıştır. 

r- °" 
Yeni Askeri· 

1 

Mahkemeler/ 
Önümüzdeki hafta 

faaliyete içinde 
geçiyor 

1 

1 

Yugoslav 
Siyaseti 

,. 
Yazan: 

Prol. Hii•eyin Şükrü Baban 

V ugoslavyanın takip et· 

mekte olduğu siyHse~ 

bugiinüu şartları içinde, 

(Ali Resül) ün cümlesi gibi, du. Onlar ı?ibi. havatının büyük bir 
(Muhammed) de bütün ecdıtdının kısmını ilim ve irfan iktisabına 
kıYmctlı evsafına tevarüs etm4ti. gayretle ve boş kalan zamanlarını 
Daha pek küçük yaşında zeka. ze- da, takva ve >bad€tle geçiriyordu. 
rafct, ilim, kemal ve ahlaki fazi- Medine medresesi. daha hala ik
letleriile büyük bir mümtaziyet bal ve şaşaasını muhafaza eyliyor
l!ÖStermişti. Ve bütün bunların du. İslam ileııninin her tarafına. 
fe.vkinde olarak ta son derecede .feyiz nurları saçıyordu. Bu feyyaz 
(hüsnü cemal) e malikti. Netekiın, kemalat kaynai!ında yet.isen alim
H3lıfe Me'munun daveti üzerine !er, Bai!dadda. Ba.srada. Mısırda, 
pederi ile beraber Merv sehrine Tusda, Samda, KWede medreseler 
gcldıi!i zaman, simasının letafet ve. acı vorlar .. İslanuyetin ahliik ve fa
cazibcsile herkesin nazarı dikkati- zilet esaslarına müstenit olan yük
ni cclbetm4.. ve bilhasa, her hu- sek hikmet ve felsefelerini halita 
sustaki mümtaziyetlerine meftun nesir ve tamim ile ui(rasıvrlardı. 
olan Halile Me'mun tarafından son (İmamı Taki) de bu feviz ve nur 
derecede tekdir edilıııişti. Bundan sahikasının üzerinde yükseldikçe 
dolayıdır ki Me'mun, kendisine en Yükseliyor .. bütün İslam münevver
sevgili kerimesi (Ümmülfadl) ı !erinin kalplerinde manevi bir sal
tezvic ederek damat etmiş .. bin bir tanat sürüvordu. 

1 

için tahsisat konulmu--tur. Ayrıca, İs- S·"h t 1- t· al M t v ~- 1 11 .• •. • .uı a ve ç ım- uavene ef'ı..a e .. 
-------------- tanbulun her koyunde de bırer ebe bu- . 

1 d 1 
- - d tedb- 1 nın emrile, bu sekiz ebe için, bütçeye 

Örfi idure dolayısile .btan
I bul, Çorlu ve Çanakkalede 

kurulacak olan a•l·eri mah!ı.e
j nıclcı·in reis ve azaları şehri
! mize gelmişler, Ödi İdare 
Komutanı Korgclıeral Ali Rı
za Artmıkalı ziyaret etmiş
lerdir. 

hususi bir ehemmiyet arzeder. yu• 
goslavya 1914-18 harbinin çok ı:ı· 
tırap ve sıkır.tılarmı çektikten v• 
hakikaten kalıramaııca çarpıştık· 
tan sonra yalnız Sırolardan ibaret 
olan ülke büyüyerek (Sırıı - Hır· 
vat - Islovak) müttehit krallığı 
şekline inkılap ederek Yug ->lav •· 
dını aldı ve A\'ı'upanın cenubu şar· 
kisinde büyücek bir memleket teş· 
kil etti. 

gece masallarında nakledilen dü- Onun günden j!ane her tarafa ya
i!iinler gibi muhtesem bir düğün yılan söhreti, çarcabuk Abbasi sa
vaparak, bütün İran. Turan ve Irak raylarına da intikal etti. Çok tabii
halkını hayretlere ııarkeylemisti. dir ki (Halife) ile, Abbasi tahtı et-
(Muhaınmed) e karsı, pederi 1 ,rafında toPlananların kalplerinde 

İmamı Rıza da ç0k db-i.n bir kin, gavız. haset ve korku husule 
muha'bbet ve teveccüh -beslemekte getirdi. 
idi. Bundan dolay; kendisine. (Ta
ki) ve (Cevad) lakaplar!Dl ver-

------------·---
misti. 1 

Pederinin zehirlenerek vefatın- ADLiYE va POLiS 1 

Sarhoş I u ğ.u n 
akıbeti bud·ur 

dan sonra (İmamet sıfatını iktisap _._ ___ _ 
eden (Muhammed Ta.ki), tabiidir 
ki artık 'fus sehrinde kalmak iste
medi. Gerek Halife Me'munun ve 
ııerek zevcesi Ümınülfadlın ricala
rına raihnen, (Medıne) ye avdet 
etti. 

Halifenin kızı, ııenç ve cazibeli 
ze,·cini o kadar seviyordu ki, on- B İ r 
dan i!tiraka tahammül edemedi. 
Beraberce ::11edineve _geldi. 

sarhoş 36 gün 
hapse mahkum edildi 

(İınaını Taki), pederini göz göre 
göre zehi rleten Halife Me'muna 
karsı kalben muğ-ber ve münfail 
idi. Çok tabiidir ki bu kalp küs
künlüITTinü, zevcesine de tesmil et
misti. O menfur cina ve tin vuku bul 
dui!'u güne kadar, büyük bir hara
ret ve samimiyetle aralarında de
vam eden muhabbet, birden bire 
muthis bir sukuta uih'amıştı. Artık 
aralarındaki zevcivvet haYatı, an
cak resmi bir rabıtadan ibaret kal
mıştı. 

Şebremininde oturan Mustafa evvelki 
gece hayli rakı jçti.kten sonra, o civarda 
Alinin kapısı önilnde ytğılıvermiş, ka .. 
pı açılmış, Mustafa jçeri düşınüı;;tür. A· 
linin şik3.yeti üzerine Mustafa yakalanıp 
karakola götürlUmUş, Ali davasından 

vazgeçm~. Fakat, ?t.ı'Iusta:!a, karakolda 
komi.ser muavini tal5tla polis Osn1ana 
hakaret ettiğinden hakkında -zabıt tu
tulmuş, dün adliyeye verilmiştir. N3-
betçi asliye mahkemesi olan altıncı ce-
za mahkemesinde yapılan muahkemesj 

Yazan: Hamit Nuri Irmak 

B
ALKANLAR Boğauarın hinter

lzındına giren arazide bulundu

ğWJdan, 20 nci yüzytldan daha 

evvel, 19 uncu yüzyılda dahi Avrupa4 

d.aki biiyük devletlerin ım ehemmiye~li 
siyasi, askeri, iktısadl meşgalelerindeı:n 

birisini teşkil eylemiştir. 1914 te başlı
yan umumi Harpte Kayser \~ilhelm Al-
rnanyasının o zamanki müttefiki sablk 
Osmanlı imparatorluğu ile doğrudan 
iktısadi, askeri birleşnıek temini hare
ketlerine Balkanlar, İngiltere ve Fran-

tın u:-u ması ıçın pey erpey ır er . ' ı 2100 lırn tahsi,;al konmuııtur. Diğer 
alı.na<:'aktır. k" ı b l · · · · . oy er c c erı ı~ın de 1941 bütl"'esınden 
Yalovanın Kılıc. Çınarcık, Şilenin Te- yeniden tahsiı;;at ayrılacn.ktır. 

Dün sabah bir Askerlerim ize 
vapur boz.uldul Kış hediyesi 
72 Num•r•lı vapur İnhis:ır depoları müs

ta hderr!İ<linin hediyesi derıi:z ortasında kaldı 
sanın o zamanld kara, deniz kuvveti~- şır· ketı' Hayrry· enın· -, 2 n"maralı v·a- · - ·· ..... Inhisarlar idaresine baglı Usküdar 
rinin faaliyeti jle harp sahnesi olmuş, 
Çarlık Rusyasile yakın ve em.niyetli puru dün sabah Üsküdardan köpı üye depola,·1 grupile Paşaliınaru, Şark, Top_ 

al t gelirken birdenbire makinesi bozu.klrak taş4 Pendik, Kuruı;eşme depolarile İs-rnuvas :ıyı emin eylen1ek arzusundan 

Askeri i\lahkemelerin sivil 
azaiarı da Adliye Vekiılclince 
tayin edilnıiştir. Çorlu ve Ça
na! tale askeri ınahkcnıeleri 
reis ve a7al:ırı bngiin]('rde ha
reket edcrdtlerdir. 
As~cri nıahlcerrıel4!tİn önü

müzdeki lrnfla içersinde faa
liyete gel;erell ktndi!(!r;nc tev
di oluııac~k i~lcıe bakınağa 

; başlfyacakları anlaşılınakta

c_'lır. 

MUJEŞERRlK 

Madeni mahrukat satı$I 
başka, Almanyanın Şarka yayılmasına denizin orlası.nda kalmıştır. tanbul depaları grlıpu işçi, müstahdern 
m.5ni olınak için, İngiltere ve Fran.....anın Vapurdaki halk evveJQ büyük bir t,e... ve memurları bugün Pazar ve tatil ol

deniı, kara kuvvetleri Çanakkalede u- !Aşa dlişmü~se de vaziyette bir veba~ l masına rağmen depolara giderek çalış

ı.un rnüddet meşgul olmuşlardı. O za- met olmadığını anlayarak sakinleşmi!J mı~lardır. Bu metnur ve i:şçi.Jer, dünkü Aıtkaradan bildirildiğine göre, made
man Romanya ile Yugoslavyayı çiğne.- ve vapur denizdC'ki lodos dalgal;;ırile bir yevmiyelerini, huduUar1m1zda bekleyen ni mahrukat satışını Sümerbanka bağlı 

1 yen, tnüttefiki Bulgaristan vasıtasile ceviz kabuğu gibi sallanarak düdükl~ kahraman erlerimize kışlık giyecek eş- bir teşekkül tıhdesine verecek kararna-
O<:marılı imp:ıral.tırhıf,u ile ınuvasalasını imdat ı;r.g:ırınağa başlamıştır. yası alı'larak hediye edilrne.:>i için ta- me neırolunınak üze!'edir. 
ten1in eden Alman_ :ı oı-dusu, Kafkasya K ı Biraz Sönra Şirketi Hayriyenin 11 ınamcn ıL! :ıya vereceklerdir. Tütün kkül' hte . 
yolile .Asya. Turan lstil~ııu, Süveyş ka- işçilerinin bu vata.operverane hareket- Bu teşe - mu lif yerlerde şube-
na' "h ... d 1 Af 'k f th numaraıl vapuru yetişmiş ve 72 numa- ı --ı d ı.., c· e ın. en < e r1 :ıyı e eyle- !erinin bütün işçilere imtisal nümunesi ler açınak suretı e. ma en! mahrukat 
mek teşl·bbüslerine girişın,işft. 1914 radaki yolcular bu vapura aktarma edi- olacağını ümit ve temenni ederiz. satışını tek elden ıdare edecektir. 
umumi harbin neticesini biliyonız. terek köprüye getirilmiştir. Bozulan \ra-

pur romorkörle sahile çekilmi$tir. 

1939 harbinde Frn.rua da dahil oidu- Bu yüzden yol<'ular tam bir saat geç 

ğu h.1Jde Garbi Avrupayı istHa eden. olarak köprüye gelmişlerdir. 
fngilteı·e ad3lannın kart' -rlaki Şimal, 
lVIanş, kısmen Atlas dC'nizi ıhiller;nde 

yerleşen Almanp ordusu, Sovyetler 8 E L E D f Y E 

, !!!!'!!!!!!!~~-----._...._.-~~-,,,.......,------, 

~lARIHi »USARABELER:İ 
.. ~ ----r-1 

Bütün Avrupada an· Bı_rliğj He 939 Agustosunun son hafta
s111ıla imza eylediği muahede ile şark 
,hudutlarından emniyettedir. Balkanla.r-
da, şarka g!den yolda ise, Romanyada 
yerleşmiş, Blllg.oıristanda nüfuzunu 
kuvveUendirmlştir. Ancak, 1914 ciha!'l 
harbinde Balk.anlarda ınevkii olmıyan. 

İt:ılya, 939 yılı Jlfartında Arnavutluğu 

Şehrimizde;!~:~ azlığı hak- cak 3 kraıı·çe kalmıştır lmıda yapılan tetkikler neticelen- . 

Vcrsay muahedesinin nazımları 
1. 
Iııgiltere ve Fransa yeni Yugoslaf 
devletine çok teveccüh gö,tecıyor
lardı. l:fühassa Paris ricaıı Belgra· 
dı icabında, artık politikası ıuc~ ... 

'kfık olmağa ba~lıyucağı daha o za· 
mandan anla:ııJan lt:ıl c)·a kar41 
kullanmak cınclini gidıden gizliye 
besliyorlardı. Paris ve Londranıu 
bu teveccühü Romanın soğuk dur .. 

Son derecede hassas ve şefik bir 
kalbe malik olan (İmamı Taki), 
zevcesinin göz yaslarına merhamet 

sonunda. 36 gün hapse, 36 lira para ~ işgal eyledikten sonra, kısmen mevki 

zasma mahktlm ve dı!rhal tevkif ed.i]. alınış bir devlet haline geln1işti. İta1ya

miştir. Vali ve Belediye Reisi Lfıt- ı 
fi K:ı;dar Ankarada Dahiliye Ve
kaletile temas eder\<en; şehrimiz
deki çift n.ıımaralı taksilerden bir 1 
kısmının tek numaraya çevrilerek 
müsavat temin olunması hakkm
daki Şoförkr cemiyetinin müraca
ati dolayıs~ buna müsaade ısti
yecektir. 

Yazan: HiKMET NiSAN 

1
940 yılının bidayetindenberi Av-ıselerin kulaklarına yaklaştırdıkları illet
nıpa semtlerinin bir çoğu kraliçe.. lerlc, yanlarında kımse olmamasına 

lerinden mahrum kaldılar. 1939 rağn,en konuştuklar nazarı dikkatini 

. ması icin kafi bir sebep te~kil ede
bilirdi. Maamafih iki memleket a· 
rasında ufak tefek iht"fıClar, niza· 
lar, nümayişler eksik oımadı. İta!· 
yanlar ,ayrılık temayülleri izhat 
eden bir Hırvat hizbini tutmağa "" 
körüklemeğe başladılar. Faka! 
Fransız siyasetinde biiyük tahav· 
viiller olması, sol cenah fırkaları· 
nın iş ba~ına geçerek bilhassa sos· 
yalist Blt.'-11 - Del bos ve sairenİil 
hakiki bü)"iik bir Avrupa politika· 
wnı hakkilc ihata ve tatbik ctıuclı 
için icap eden kuvvetli Fransayı 
zila düşürmeleri ve Bitlerin Ver· 
say muahedesine karşı yaptığı bet 
tecavüz karşısında bir parça dab• 
geri çekilerek emrivakileri kabul 
etmeleri biitün Küçiik İtilaf ıüın· 
resı devletlerini ve bilhassa Yu· 
goslavları derin düşündürdü, B:I· 
hassa krallarının Marsilya sokak· 
larmda öldürülmesi ve bu cinayc• 
tin tedbir noksanliğı ;yüzünden ya· 
pılaiıilmiş olmasının sübutu Bel: 
gral devlet adamlarının gözlerini 
sabit bir manzaca gibi Paris ,-e 
Londraya değil, başka merkezler< 
de dikmek icap ettiği kanaatin• 
sevketti ve böylece ev,·cliı İta))# 
ile Hr ad~mi tec8\·üz ve müzakere 
paktı iıuzalandı. Bu suretle mtıh• 
tcmd ha.>ımlardan birile duruı• 
nisbi de olra düzı•Hilmiş oluyordu· 
İkinci merhale Almanya ile ticari 
muaıne1" ve anlaşmalara hız ver· 
ınek oidu. Yugoslavya bilhassa zi· 

ediYor .. Ümmü!fadlın; 
- Beni, öldür. Fakat, terketme. 
Diye hıckıra hıçkıra yalvarması

na binaen, onu tallik edemiyordu. 
İkisi de, aYnı çatı altında yaşıy0r

lard1. Lılkin, ikamet ettikleri daire 
avrılmıstı. 
İmamı Taki, kendisine birkaç ca

rive almış, onlarla yasamıya baş
lamıstı. 

Ummülfadl, bu vaziyete bir 
müatiet mukavemet etti ise de, ni
hayet davanamadı. Pederi Me'mu
na btr mektup yazarak ne müşkül 
mevkıde bulunduğunu anlattı. 

Mc mun; kızının bu mektubuna 
iierhai cevap verdi. Ve bu cevapta: 

rYa, Ümmülfa<ll!.. Zevcin Mu
hammıned Tahvi, vaptıı?ı hareket
te mazur ııörmek lazım _gelır. Çün
kü.bızim yuzuınüzden o kadar bü
yük bir kavıba uı!ramıştır kı. onu 
telafi etmek, mümkı.in değildir. Pe
derinin izlırap verdıgı bır adadını, 
sen de a vrıca muztarıp etmekten 

Onun günden güne her tarafa va
ş_ımı va tahammül edebilecek isen. 
kalk. gel. Yok, buna muktedır degil 
isen. sabır ve tahaınmı.il <!Öster-.. 
Çünkü, o haklıdır. Biz. haksızız.] 

miştir. 

Portakal yüklü bir 1andal 
Salacıkta kararya vurdu 

nın Yunaoistana Karşı yaptığı bı.o.rruz 

harbi, mihver devletlerinin sarka, İu-

~ilteren\n emniyeL. hayati müdafzıayı 

Dün, Salacak: c;varuıda, dalgalar ta- teşkil eden müstemlekelerinin yollarına 
rahndan sürilk:leoen ve içinde sand.ıklar4 doğru mihver devletlerinin muharebe
la porlkal bıJJunan bir sandal kenara sin.in bir safhasını teşkil eyler. Yunan 
vurmuş, portakalfar .sahile dağılmıştır. ordusunun mukavenıeti, müdafaa har. 
Zabıta, bu sandalın, arkasında bağlı bini hasmına taarruza kadar götürebil~ 
bulunduğu bir motörden mi kurtuldu- mesi, e:heınmiyetli n1uvaffokiyetlerl1 

ğunu, yoksa içinde bulunan sandalcı bir mihver devletlcdnin şarka dogru geni~ 
kazaya uğrıyarak mı karaya vurduğunu lemek hareketine ait ilk !iiH teşebbüs
araştırmaktadır. !erini menfi bir safhn.ya geth;mi·1:tir. Fa-

* * Bohor kızı Caya evvelki akşam sa
at 20 de İstiklal caddc::;İndc tramvaydan 
inerken düşüp haşır.dan yaratınm1s, 

tedavi edilmek üıere Beyoğlu Oelediya 
hastahanesine kaldırılmıştır. * Hamal Necmettin köprüden geçer
ken şoför Kemalin idaresindeki 2032 
numaralı taksi çarparak yaralamış, ya. 
rah hamal Cerrhpaşa hastahanesine 
kaldırılmJş, şoför ,7akalanarak tahkikata 
başlanmıştır. * Koca Mustafa Paşada oturan ?ı.Iü

nire Eminönünden geçerken şoför Mu
radın idaresindeki 2338 numaralı taksi 
otomobili çarparak ayağından ve kalça. 
sınd.an yaralamış, yaralt kadın tedavi 
altı.na alınm11, şeför yakala..'lmışb.r. 

kat bundan sonra ne olacak? Ne yapı-
tacak? En ınühiın keyfiyet, bu hususun 
tayinindedir. Çünkü bu sahada yarırun 
harp ve t ıarruz h<idisclcri, h3reketleri, 
Türkiye CünlJı.uriyetini çok ycıkından, 
hayatı t3.rzda alô.kalandırmaktadır. 

B 
ALI(.ANf~An yoliJe Boğazlar .. 

dan geçere:... ;-arka doğru ge

nb-demcği istihdaf eyleyen 

mihver devletlerinin askeri hareketleri, 
Sovytler Bırliğini 11ayati tarzda alak:a
laı1dırtr. Çünkü Sovyet Rusyanm denir-
de ve karada eınnlyet sahaları böyle bir 
hareketin icrastnda bahis mevzuu ol
maktan kurtulamaz. 
Devletlerin siyasetlerind~ki dostluklar. 
karşılıklı muahedeler, realitelere, em
niyet mmtakalarını taarruz ve teb.like-

Elektrik, tünel ve tramvay 
müstahdemlerine ikramiye 
Yararlık c1.;.;ttJcn vat.ınanlara 

Elektrik, Tramvay ve Tünel ıdare
since verilmekte olan yararl.k ik
ramiyesinin pek C!Z olduğu görüle
rek bu. ikramiyelerin arttırılması 
kararla~tırı im ıştır. 

• 
MAARiF 

Yeni den saatleri bu 
sabah bqlıyor 

Çehrirnizdeki çift tedrisat yapan 
mekteplerle Kız San'at Okulları ve 
Ticaret Mektebinde bu sa'bahtan i
tilıaren yeni ders saatlerinın tat
bikatına başlanılacaktır. 

Makara ihtikarı bugün 
tetkik edilecek 

da yedi kraliçesi olan dünyanın bu kıs
mı, bUocıiln ancak üç kraliçeye malik
tir: 

İngiltere Kraliçesi Elizabet, İtalyıı. 
Kraliçesi Hele,ıı, Bulg.ır Kralic;e~i Gio-
vanna. 

Yedi kraliçe muhtelif sebeplerden 
dolayı tahtiarındn bulunn1amaktad1rlar: 
İsveç Kraliçesi v·iktorya 1930 da Roma
da, Belçika KraLlçesi Astrid malüm o-

celbed.er. Otelin n1üdürünü çağırtarak 

bunun ne olduğunu sorar ve aralarınd3. 
şöyle bir nıuh::ıvere cereyan eder: 

Bu alete telefon derler, haşmetmcap. 

Fransanın her hangi bir şehrinde bulu
nan bir kimse ile görüşmek imkinını ve
rir. ECcndiıni?in iştigal buyurdukları da
irede de bir tane vardıı·. 

• ai mahsulat ve hayvanat sat~n 
"1eınleJ..etıir; bazı madeıılcri d~ 
vardır. Bütün bunların en h4rarı·llı 
alıcısı da Almanyadır. Tun-. yo!ilt 

--Garip şeyt demek ki istersem, pariste muvasala yakındır. İhtiyacı da ırja# 
birisi1e ben buradan konu~abilirim, öyle- mul madde ve ~nnkineyedit l\.İ ontl 
m~ d lan otomobil kaz:ı.sı netice:;inde 1935 te da Ahnanyada bulabilir. Bir ba1 e 

İsviçrede ölmü~lerdir. - Zatı şahatıelerini temin ederim ki, ki Berlinle de ticari sahada aP."' 
evet. Her ne zaman arzu buyunılursa 

İki Kraliçe zevçlcrinden boşanmış- bunu ispata haztrınl. laşmak bi.iyiik l·ir fedaki:rhk tıı~ 
kydlr: Romany.:.ı KraJicesi Helen 1928 z:ımm•.ın etmiyordu . 

- O halde bir tecrübede bulunaca-
de, Yunan Kraliçesi Elizabet 1925 te. ğım. Küçük İtilaf ve Balkan ittifak! 

Şahidi olduğumuz bugünkü Avrupa . N desteklerı'ne dayanarak hır' tar-~f· ı - Eınri şahnnenıze muntazırım. e- -
1 faciadı csnasınd~. memleketlerinin isti- resile görüşmek istiyorsunuz? Elize ga.. tan İtalya, diğer taraftan Almaı1lıı 
Lası üzerine tahtlarını terk ile yabancı .rayı. .. İran sefareti... ile de dost geçinerek büyüıuLij 
memleketlere ilticaya mecbur olanlar: H er ~eye kolayca inanmıyanla- menıleketi güzel idare etmek, bil" 
Norveq ICraliçesi Mod İngiltereye, Hol~ 

has Olan bır. tavırla dudak hassa Naip Prens Pol'ün uzaı:«ı go: 
l.aoda Kraliçesi Vilbemin (Amerıkaya, ra 4 1c· 
Arnavutluk Kraliçesi jeraldin İngilter~- ları büken ve muhatabı. ile ren bir siyaseti idi. Fakat son j ' 

sene zarfında Küçük İlilafın pat• 
ye. sefaTet veya sarayı.o kendisini gafil av-

çalandığı gibi daha fenası Çek 11e 

O 
n dokuz yaşında bulunan lamak için ev_ veıce söz_ birliğile müta- ı,. 

- Romanya yardımı ve zahir oJıııa~ Romanya Kralı Mişel ile on bık kalmış bır an derpı ~eden şah: 

1 
P k - d k k · vaziyetinden çıkarak AlmanyanıP yedi yaşına basan Yugoslav- - e 1 ama er, os oca parıste bunun · . 

. gibi makinesi olan başka yerler yokmu' kuvvetine iltihak ctmi{Jccdir. Ş.ı· 
ya Kral ıikinci Pi yer henüz evli değü- v d ef d. - 1 1 · maide Macarıs' tan da _ ki Yugos· . - ~r ır en ımız, e efon rehberini 
dırler. takd" ed - lavlardan arazi istemektedir - ı:nib· 

1918 den mukaddem imparatorluk ım eyım... · ... t 
Fiat Müra.kabe Kom;~nunun Kitab h"f 1 .. k t ver paktına girmiştir. Italya dig• Dive, dürüstane ve hakınıane 

sözlerle kızına nasihat etti. 
(İmamı Takt), tamarnile müba

rek ecdadının isrini takı.p ediYDr-

* Usküdarda Şemsipaşada Basriye 
ait 6 No' lL evde yangın çıkmış, derhal 
yeti.şen jt!aiye tarafından etrafa sira.
yetıne meydan verilmeden söudi.irülmill
tür. 

..... J >J 'ıOv-!> krallık olan büyük saltanaUarJn ın sa 1 e erını arlş ıran şah, par- • 
b 1 d k b günk. .. •- ı t da mak h .. ,. Balkan devleti olan Yıınanistau 

den masun u un urma esaslarına da4 .u ~ U uup an ı_s~ ara ı - bir çoğu, umumt hat·pten sonraki mu- m~ğile bır ııumeroyu ip.ret ederek: 
yarurlar. Ayni kaideyi İngilterenin yine tLlcarı hakkındaki ihbarlar da tet- ahedelcrle parcalanmışlar, bu parçalar- -Işte burasile konu.,....ı. istiyorum, de- tecavüz etmiştir. Yugoslavyanııl 

{Ark S 4 S .. 2 d ) kik 1 kt dı M durumu binaenaleylı aayeı nazik• ası a. , u. c o unaca ır. dan mUteaddit müstakil devletler vucu- 1 • udtir numara ile adresi okı.ı:r ve o- ,.. 

=============================~================================~ı*~m~~~~-~weya.~~~ n=m~~~bi~.~~~~~b 
. diya, Polonya, Jl'landa, Çekoslovakya. olduğunu anlar. yirmi dakika sonra da Bu.na rağmen Bulgar Kralı il .. 

ikdamın Edebi Rom,.nı: 3 O · terini tırnaklarilc kazıyordu. Cemil Sadiye ile aralarına gıren btı ya- , Yıne buyük saıt:ınatlardan bazıları ı918 Parıs! kelimesi duyulur. Şah makineyi çüncü Borisiu Berlin seyahati üz"' 

Ç ~ 
Kilzun, durarak sordu: hancı gölge nereden çıkınıştı? Bii- denberı müşkül idarelerini Cürnhut'iyete alarak konuşmıya başlar; rine Belgrnt Sofyaya müşktiJ3.tl11 'CJ D~ @) l'P\\ v D n ©~ o c:.;;ı o - Sözlerirui dinlemi~·orsun Kud yükderede. Nişantaşmda, Sadiye tahvıl ıle asırlardanberi hükum süren -Kimsinız? elde edilmiş olan anlaşmaların ıı·· 

~ U U ta::::ıı ret nereye gittiy~ Düı·nev wuntazaru hanedan!arı.nı memleketten La..rdetıniş- -Burası şemsiye fabrikası. .. Siz kjmsi... zulınaması temennisini. izhar etfl)JI 

Kudret, u~·andırılmış gibi silki- bir ı>lanla onu takip etmişti, •fa- terdir: niz? tir. Bu sebepler çok dos!anedir. f~ 
Yazan: ı",I AH!.IUT Y ESARJ t' nerek doğruldu: kat muvaffak oldu, artık iyıce pen- Almanya, Avusturya (şimdi Alman- !...Ben İran şahı. kat muhasemat Bulgaı-istana dası· 

- Zahmet etmiş, o kadar uzak- ı fotograf makinesine benzer, Mek
lara gitmedin de bugünkü bildikle-

1 
teptc lüzumlu, lüzuqı.;uz birçok 

rini öğrenebilirdi. Kimya okudu; 1 şeJlerle boş camları doldururuz. 
içkHeri midesinde tahlil ediyor. Ne- Asıl hayata girdiğimiz zaman bu 
balat okudu; yaprak cigaralarm] türlü camları sırasında ve zaına
cinslerini tanıyor. ll.esap okudu; is- nında bırer birer çıkarıp •develo

kambil kağıılarındaki rakamları, be- edebilirsek ne ala! Fakat bu
sayıları miıkcınnıel hesap ediyor. 
Hıfzıssıhha okudu; cildinin tarave
tini muhafaza etmeği biliyor, Ma
demki kadınlarla konuşmağı, onla
rı yaldızlı, boş cümlelerle avutma
ğı da biliyor; o halde edebiyatı da 
öğrenıni~ demektir. 

Kudret gülerek: 
- Biraı :ııiibalağa ediyorsmı a

ğabey, dedi. 
Ceınj) Kii.ıım, arasıra gözleri pen

cereJe dalarak devam etti: 
- İhtimal Kudret, Bu adam bel

ki birçok şeyler öğrenmiştir. Bun
dan ne çıkar? Dinıağımız tıııJı:ı Jıi.ı: 

nun için makinerun kapağını aç
mak lazımdır. Bu marifeti bize 
mektep değil, hayat öğretir ve bu 
da bir hayli uğraı;mağa, çalışmağa, 
didişmcğe millevakkıftır. Bu sırrı 

keşfetmeden kutnyu açmağa ~alı
şırsak mutlak bir tarafını çatlatı
rız. Derhal bir ışık girer; artık o 
camlardan hayır bekleme. İşte bu 
kuru kafaları nekadar sarsacak 

' salhyacak olsak, bozuk caınların 

takırtısından başka ses vermezler. 
Kudret, pencerenin kenarında, 

kol eeçirl,lecek .kadife atkının ı~ 

_ Yok. dinliy~rnm. : çesine aldı?. yaya .ilhak etmıştlr), Türkiye, İspanya, Cümleyi henüz ta.mambyan hükümdarın. rayet ederse her tarafta harp ve iı: 
Cem~) Kfızını. onun elini tutarak Kudret, soruyordıt: Rusya. Bu beş devletten dört birincisı 4 şahane kulağına dik perdeden ve pürhid... tilii denizile sarılmış hır ada ha}j' 

- Ag~ abe,·. İstanlJul ut.kadar de- o.ın saltanat erkfını, mem1eketlerinı ter .. •det bır ses cevap verır: ne gelecek Yugoslavya çok müJJ1' 
merhametle baktı: ' .. . . . . . ğişmis!.. kederek yabancı ülkelerde yaşamakta- --O palavrayı sen başkasına :ruttur!... kündür ki harekele geçsin w bat9 

.. - Kudret, gozl~rının ıçınde hır _ Hürrivet var, Kudret. dırlar. Rusyada ise, başta Çar olmak Ve telefon şakkadan kapatılır. ateşi böylece yayılmış bulunsııll' 
§~phe \'a~. Sen ıl:ı; defa benden B' ' . - d b k d ta- üzere aıleı saltanat, ihtilll esnasında kil- T ele!ondan baheserken şu dl- Bir taraftan Belgradın bu ihtatk 
şuphe cdıvorsun. - ır sene ıçın c u a ar ·- . .. " . : ... 

. - havvill! Doğrusu hayret ettim. milen ikna edılmiştir. mle geldi. telefon mülraleme- dıger taraftan Ttirk hulmmetin...-
- Haksızsuı agabey. Eskjlere gelınce: İspanya Kralıçesı 1 · d . .kararı ve azimli durumu bazı kJı' 

· Cemil Kazım ıçi ni çekerek· enn e ahizeyi elimize aldığı-
- Inşaallalı Kudret. Yalnız sen .. . Londrada, Portekiz Kraliçesi Ameli mtz vakjt ilk telMf . . . gın kafaları Sobranyada yaıştırlll•'. 

sözlerimi unutma .Dürnevden sa- d -dHurrıyete dışmak p~k kolay- İspanya veya Fransada, İmparatorıçe calo> dur bunun '.'.:~edeceğild~ız kelime ğa kafi gelmiş olabilir. Bahusus "1 
k k d. . "" edı. Fakat lıazmedebılmek bi- Zita da Amerikada bulunmaktadırla~. ne.=eo ge ıgmı ve ne M k d · 1 · h 1 I' ııı en uıı yavrum.. . _ Ç" k" 

1 
d d için behemehal bir ke!'me la k kulla O• ovaııııı a tavsıye crı er ı• 

T 
k"'b raz ll"Uçtur. un u ıu u unu ta- Bu listeye Amerikada bulunan Lüksem- 1 0 ra - d t - d .. k · ·· h' tt ol .. 

ren; a diidük çalarak, kah yin ~tmek müşküldür b g b" ük düşe ı de ıl§ve edilebilir. nıl_dığını hiç merak edıp araıtırdınızmı? e a eşe 1ag . o ucu ma ıye e 
islim bırakarak, tnüte.ınadi bir ho- · K k.. ' . ur uy e nkk" :tın muhtelif nüına iki sene mukaddem Amerikada Onta4 nıuşa benzcınıyor. .. 
n1urdanma içinde, sarsıla sarsıla, - aça o~c che~ı~ıyet veren T ~ ıy . - rio eyaletinın Orello şehrinde James Dünkü telgraflar Yt'goslav Buf 

'b' 'd' . d C .1 K" yok. Avrupa adetlcrını ne de ça- yışlerl arasında ke~i! veya ~ id . _ vekili (Zvetkoviçin) son bir uııl' ucar gı ı gı ı;sı or u. ~mı azım, buk .... . . 
1 1 

• • 4 .c5S er namında bır adam terkıhayat 
başmı pencereden çıkardı. Riızgar, vel •p0f~e~ıı'."c~~-ış e~._/ıu . .,sene ev- lhtiraların, ilköoce insanla~ etti .• A!tı.ın babası> ünvanı verilen bu kunu naklediyorlar. Bu hitabe b~'. 
sadarını dalgalandırıyor, bulanık T nık.k•. 1 b 11

"
1 

1
1 
ır•ı. üzerinde husule getitdıği merak ve hay- adam, Graham Bell'in mesaı arkadaşı idi las.sını yapınağa çalL5lığım yirııJI 

- ' - era ı, un ar a başlar ço- lık b ke gül' ün •"'- k' J - . . . . si• kurun1 karısık dunıaular: çarpışı- - 1,,., f'l b 
1 

. b. ran ' azı re ç ve g...,_-QI va a- ames Tessıder Bu alımın vucude getir.. senelık tarıhçe çerçevesınc ve 
1 

. cugunı. u .. aama ı ı. un arı yıne ı- lara sebebı,4et vennek..._..J: o.. d" ilk t 1 f l ...:- . . .. w fi . t ___ ,ı-.... 
yor arınış zannını veren. renkleri, 

1 
k B h Ş k "b" . • . J ~ÇV.J.r. Dll.ı meyan- ıgı e e on a ewue mübım yenilikler yası ve çogra 1 vazıye e uyı;ll.U"'w 

sekilleri birbirine karışan köşkleri e~ yo 'hı ur an . ev 1 ~~ % 1 d ~: da Nıs le iken bizzat dU,Yduğwn ~u tarı- i!Ave etmiş ve hiç bir mana ifade etmi- Müşarünileyh demiştir ki: 
ağaçları isli bir cam arkasına gı';_ vl atlı ~lu b~remebı~ın .. -u ~-a-G vak'a zıkre şayandır: iyen bu meşhur kelimeyi birinci \ecrüb•-ı .Bırkaç senedenberi takı:: olll' 

e erı e ırer ırer ogreu.,.,egız Asrın bidayetinde Fransa- · t ı~- kull ~- o kitte h • · - d )"O' lenmiş gibi gösteriyordu . ba .., · .1~ zıyare ..auı:: 0 anmışuı. va nberı ca- nan arıcı sıyaset say.seın e 
O .. d · . Hanı zı durgun, yosun baı:lamış eden Sah Muza:tıerettln, Nis'te bulundu-\iı» tele.tonun l:iyetegayyw va ~enwl l goslavyanın beynelmılel duruJll 

. , Dürnev en nefret ediyordu. havnzlar vardır. (Dala& vv)_ - esnada ikamet QWll ojrl<le bazı kim- 'li olarak kalnı.ıo7tır. (Arkası Sa. 4. Sü. 6 da.) 



•- BiRiNCiKANUN 1940 

"lngilizlerin 
harbi kaybet .. 
nıeleri11e im
kan yoktur,, 

---•ı---

Amerika Generali Cha
ney İngiliz kuvvetine kani 

Ne.-york 8 (A.A.) - İngilterede 43 

gün ikaıncİten sonra döııen Amerika ha.
va Generali Chaney, harbin neticesi b.ak
kuıcta İngiltere hesabına çok nikbin oldu 
İunu yazn.1aktadı.r. 

Gcneı·al diyor ki: . 
İngiltere ba· kale gibidir. İngilizle~ 

bugünkü gidişlerile harbi kaybetmelerı 
ne iınki':r.n yoktur. 

General, ıarlh~·ilcrin Ağustos ve EylO:l 
ayları zarfında İngiltere üzerinde cere
yan et:niş n1uharebelerden harbin nihai 
ınuh::ı.rebı.:leri olarak bahsecekleri kanaa

tindedir. 

İngilizler yeni 
akınlar yaptı -Lorient ve Brest tez
gahları bombalandı -Almanlar evvelki ne

ce hucum yapm.ad.ı 
Londra 8 (.A.A.) - Dün gece Ingiliz 
bard~an tayyareleri Dusseldorf 

bomtak d-~i müteaddit askeri hede!-
mın asın <LA • d 

··rum endü.stri hedeflerıne e-
lerle mu 1 

1 
ve müessir bir hiicum yapını:;; ar

vam ı ld'ğ' annedil 
dır. Ağır ba&ar yukua ge ı ı z -

mektedir. 
Sahil nlildatae. teskil5.tına mens~p 

. 1 LOrient ve Brest tezgAh.larile 
t,ayYaı e er · ı dir bombardıman etmış er . 
doklarınl ' çık.rnıi .infihı.klar vukua gel-
Y'angıu n.r 1 

lngiliz Ticaret 
Korporasyunu 
M ümessiliKraf 
iz mire gitti 

---·----
alakad,rlar ile 

bulunacak-
Mümessil 

temaslarda 
İzmir, a (A.A.) - İzmir Ticaret Kor· 

porasyonunun Türkiye mümessili Krat 
yanında mesai arkadaşları olduğu halde 
buraya gelmiştir. İngiliz Korporasyonu 
mümessili muhitimizde çok iyi karşıla
nan yeni ticaret anlaşması tatbikatı için 
aliıkadarlar ile ten1aslarda bulanacak· 
tır. 

Amerikanın lnoilte
reye mail yardımı 

miştir. . . de dördü üslerine (Baf tarafı 1 inci sayfad.l) 
Tayyarelerımız n ks mali yardımda bulunmak ma a-

İspanyada şiddetli tuz dönmen;:!::!~ Fotoğnf AtıldJ dile bir proje hu,ırlamak,aaıdar. 
sınkıntısı var 

8 
(AA l _İngiliz hava kuv- Yüksek mevki i~g:al eden b"'ı rne-

Madrid, 8 (A.A.) - Reuter: LOndra, Ça~,aınba gecesi Torino murlar bu projenın kabul edilcce-
Amerika Kızılhacının. Ispanyada vetıeri ge~·':antoı;un !olografların• at.- ğini ümit etmcktcctırltr. Mezkur 

ııi<ldetle hissedilmekte olan tuz fik- üzenne JJlana göre lngiltere, harp lcvazı
danını hafifletmek rnaksadile m.~z- mış~;:,~lar Uiçbir "1<ın yapınMı . mı mübayaa\ım Birleşik Amerıka 
kur memlekete on bin ton tuz ;:ıon- (A.A) _ Hava nez•reti Devletlerindeki mevduatile 00.iye-
dermek için icap eden teşebbüıı)ere LOndra, 8 

· ceklir. Bu me,dual bittioi zaman 
giri•tig"i haber verilmektedır. bildiriyor: 1- g'liı adaları üzerin<le Birleş>k Amerika Dtvlct'.eri Ingil-

~ Dün gece n ı . . . d l d . l )ıa 

Y 1 M r d"·~an, ha\l'a fasliyetuıde bulUllJl).amJŞ- tereye kre l uç. a-caJı·na aır n c -
ugos av - aca · ..,... de bir vaitle bulunac~ktır. Bazı 
dostluk pakti . 1 tır. kin;seler bu ikrazatın İngiltere 

Balgrad, 8 (A.A.) - Belgrad .,,... I Porto _ Rico hükUnıetinin muteınmim baıı ke-
ınahriı:-...-i, diplomatik yollarla b:;:.; Ruzve t, faletleri mukabılinde yapılabile-
nan Yugoslav • Macar dostluk pıu . ıularında ceğini ileri sürmektedirler. Bu 
Macar hariciye nazırının BeJ.gradı zıy~- rk 8 (A.A·) _ Associated hususta ceceyan eden müzakere-
teti esnasında imza edileceğini tabnUD- Nev:vıo ' R d-· ,: -ldığı bir haber~ gfüe uz- !erde kongre mahfilleri ile ıger 
Wnektedlrler. ;'!~~;,~0 _ rico sularma muv..sa- bazı m<:Jıfıller, İngiltereden Antil 

Alman topları yine !at tmi, ve ,apılar. bır ıhra.ç ma- adalarının ve kıymet halinde gös-
faaliyete geçti da bazır bulunmuştur. terilebilecek sacr karş•Lkların ta-

Loı:ıdra, 
8 

(A.A.) _ Fransız sa- nevrasın • bir lep edilmesini istemektedirler. 
ıınen- japcmyan":' ye~ı A-erikanm Harp l\fasraflarma 

hillerine yerleştirilmiş u .. zun t·· .. - lanı '1-'" sus = ekonoını P Kısmen İştiraki İ>lenivor 
Zilli A1ınan topları üc ıtun el • 
tan sonra bugün öğleden .az,;~- T kio 8 (A.A.) -Japon nazıı;lar Nevyork, 8 (A.A.l - New - Re-
tekrar faaliyete geçroıştır. -"".' 

1 
° ~ dün yaptığı fevkalade pub!ic mecmuast Amerikanın lıı.-

b d 
.. .. ve -'-'detlı o • heylelınt ınd' ı·..m. ettiği yeni bire- giliz harp masraflarına kısmen ış-

ıı.r anan az surmuş "'u top an ı a -··r . . 1 k 
tnustur. . ıa· runın prensıı:ılerıne na- tirak etmesi !il.zumunu ısrar a ay-

konornı ı:ı uk c· -----O•---- Jap0nva. Manc o ve ın deylemektedir. 

Itaıyada ••hı" mı zaran.d ütekabilivet esasına da- Amerika Dünyallın En İyi 
dlU ·arasın ba. m ekonomi roıntakası ku- Tayyareleriııi ~apıyor 

y~nan ır 

b f d h rulaca1ctır. ~inglon, 8 (A.A.) - Reuter: 
İr isti a a a R nyayı Almanlar ını Harbiye nezareti, halen imal e-

om~ d kler? dilmekte olan a&keri. tayyarelerin 
(Baş tarafı 1 inci sayf~da) is

Londra 8 (A.A.) - Badogl.io nun . , ·narııe 
tltası, vukua geldiği zaınan 1 1 

Rıi\nidardır. ktai na-
Bu istifa, Genelkurmayının ıw . tan• 

ı , · yunanıs 
8art hilatına memleke iJll ikta 
"'1rşı harbe sürilkli.YCn İtıılY"';' d . • 
'" .. •t'b•rına ındırilen 
ııvı·unün nüfuz ve ı ı .. . 
ciddt bir darbedir. Partinin menfaati bu 

. tifanID vulstitanuı önüne geçmekti, ıs 
kuu ile fa!iist partisinin zatı meydan& 

ÇJ!tınıştır. Ge-
Askeri bakımdan Badoglio'nun ·w an ordu-llelkurmaydan ayrılması I Y .. 

luı için büyiik bir kayıptır. Ç.~ 
kü Mareşal Habeşistan mubarebes~lll 
llluvaffakiyeti kendilerine atfedil: 
Yüksek ıeflerdcn biridir. Badoglio 19 u1 

-· kab te de Bono'nun yerine geç-megı 

ıdare e ece • dünyanın en iyi tayyarelerine mu-
L<Jndra. g (A.A·l - cB.B.C .. Al- adi! olacağın: bildirmektedir. Yeni 

!ar n ;p0lis hi:zmelııu Dernır in'alalta telafi edilen kusurlar me 
m~~afı~ teşkilatından alarak dev- ya.>ı·nda daha kalın zırh tabaka.sı 
m dinneleri Londrada, Almanı kullanılması ile atış_ kudretmın 
!ete v~manvayı doi!r.udan doın:u- yükseltilmesi gibi keyfiyetler zik
la:~areye karar verd~klerı seklın- redilebilir. 
~e telfı.kki edilınektedır. Ai·~anJa- Amerikada Kongreden 330 
nın Romanvada ı:ıetrol. ~-~sa. ~e Milyon Dolar Tahslsat istendi 
halel gelmesinden cekm ı erı a- Vaşington 8, (A.A.) - D. N. B. 
siJı:3rdır. Amerika bahriye nazırı Knoks, A

medkan harp gemilerini tayyare 
dili batan aio • :e teçhiz etmek ü
zere loong~eden 300 milyon dolar-L.AV AL 

_ JIAf ı..rafı ı inci sayfada -

an _ Fransız isbirliğini.n tehir 
Alın . !duğuna delaiet eder. 
edilmtS 0 

8 
(A.A.) _ News Chro-

. ı..ondr:;etesinin hususi muhab,i
,nıcle Si. . • Almanvanın Fransa· 

· den bırı. ah il 

.-
lık tahsisat iı;temiştir. Knoks 1."0n-
grL "e yaptığı talepte harp gemile
rinin tayyare diıfi bataryalarile 
tcslihinin elzem olduğunu bildir
miştir. 

İngillereye 4'1 Deströyer 
teslim Edildi 

İKDAM SAYFA-'.'! 

1 ? 1 
1".ÜSAHABE 

Nanemolla kirııı i 
Mahalle ... · · A Düu biri, bana mektupla bunu 

Yazan: NİZAMETTIN NAZiF S-Oruyordu: 
Bi:ıim çcıcukluğumuzda lstanbul, - İkdamda her l!'_Ün Nancm.;!la 

şekli ile bir şehirdi am..na, şehirli - diye bir ~eyler y~.:ılıJor, a< aba bu 
lerin yaşayış tarzı tahlil edilince «Nanemolla• kimdir, JOksa o da 
ortada bir şehir kalmaı., insanda Nasrcddin lloca, İncili Çavuş li-
yanyana kurulmuş say1'1Z köyler Gazino mutbag· ındon kaybolan lan gibi, tarihin meşhur giildıırü-
içinde dolaşıyormuş gibi bir vo· cülcrinden midir? 
him uyanırdı. Zl.ru İstanbıılda İs- k b ı k k ı 1 d Nanemollanın kinı ve ne demek 
(anbullu yoktu; •sarıgüzcı. liler, ur on 1 oyun nası salın a ın 1 olduğıuıu bilmediğine göre, bunu 
•Tophane. liler, •Sultanabmet• ii· soran pek gen~lerdeıı biri olacak! 
ler, tı:Siileymaniye• liler, uFaıih• Benim, bir candan arkadaşım vardı: ı ağzına benziyen yerini söyle bir gözilne Çünk-ü, eskiler, orta yaşlılar Na-
liler, uKarngümrük• liilcr, •Al<Sa- Osep. Yıllardanberi tanışırız. Otelcidir, !kestirdi ve aşağıya kayıverdi. nemol!ayı pekiila bilirler? Nane-
rHy• Jılar, «KasımpaŞ'll> lılar vardı. meybanecidir, i§ adamıdır. Lakirdıyı Yukarıdakiler meraktalar: dollayı pekili bilirler? Nanemol-
Yaııi İs!anbulda •mahalle• şehrin kısa l«:seyi.m: İnsan adamdır. O, ıazino.. - Vahan, orada mı? la diye, ortada bir şahıs yoktur. Es-
bir p:ırrusı olarak ıl- i: it, başlı ha- sunu, yarı kar içinse, yan da ııan için Vahanın sesi: kiden sarıklıların çıtkırıldunları-
ş1na bir ıilcm ,,,l.ıl'nk y?~&rdı. l\1n· . 1~:-ış~. - Burada ... Burada... na, züppe\erine, zihidilerine ~e t3-
hallenin delikanhları, palaları, ta· b" Kış yaz karanlık kapıdan girer1"'n Bu bir kurbanltlı: koyundu. kör iti- ır caizse, mouşcrlerine, bob-stille-
bancaları, yumrukları, usiurpnları . 

d d B
. kanarya sesleri duyulur. Bunlar, Osebin ketler, in6e.nlarl biraz şaşkına çeYirir. rınç Nanemolla denildiği gibi, yine 

ile hususi bir orduyu an ~r·r ı. Jr rık 
ordu ki civar mahaildetin deli!<ell- hay'11 bolıçelerinin :;akıyan orkestralarL- Vahan, aşağıya inip tıe, yoi:I deseyd~ sa s1zlardan olan bu gibi tiplere 

dır. bu kurbanlık gölcyüziine uçtuğuna ;,,.,.,_ de ayni lakap verilinli. Sonra ka-
Wnrını bir komşu devletin ordusu d ı 

1 Ge~n gün, öğle makla inRnmamak ın ann da bu tip ve karaktcclt:re 
gibi görür ve mahalle in1an1ı 1 t :.~· yakın \ nJ 

1 U.. · gr· amıştım Y A Z A N arasında kalırl•rdı O a arma, bir •eşit fazla 
muhtar, hey'eti iht;,variyc bir ıü- zerı 11 

• • , 

künıdar, bir veziı·ii.~uıu, J..;ir hti~U· r a a 1 ınu ;ı a •• ~- AH MUT YESARi ır me re en, 
1 

J I A k d k. lf k 1 ı B' t "ki 0.azlı_, nazenin geçincnleruı' c, sı"nir-
ta af d b · mııı m et b bata 1 .. erıne, acayip huylularma ayni 

met ınanzarası verittlL :\rlalıa.1h . .ler r m an 1 r m re oy, ş 11:.nbr t t-'-
arasındaki ufak telt•J-. i.ıcscleleri .ımeleme> geHyor! ördek şapka, ce... i~... e ~ıırdı. .Hatta, Hürriyeti• 

Yaklaştım; ar- lt-p, bir kaya gibi danından biraz önceleri bu saydı-
halle bekçiler nıemur eıJilardi. Hun- ğ1111 tipteki genç erkeklere •may-
lar sırnıalı ccı.kcnleti, bol ~nlvar- kn. avh.'da, bir «kara kOÇ> suğıı sola duruyor. O sırada, gökten İsa Peygam- d I 

l ı d T" ı · d" d- b - ı K 1 d- ld anoz çe ehi!. dendi~i de olurdu. 
l:ırt, ı.'rahlus \;_u.,.alJa:·l i)e, rır,hal- O!;-ayıp ur•_ıycr. uy crı uz uz uza- er ınsc, ce ep: oyunum. ıye sa ıra- H b b 

' kl"' ~nış, kıvrık boynuzlu, tevimsiı bir koç. cakl Öyle bekliyor, oş, öylelerinin liıkapJarı salt 
lelerin büyüklüğüne ve kıiçü u- bonlard "b t • 

1 
Kafası. baca;~:ları kirli siyah, tüyleri !to- Vahana yuk~rıd:ın kalın ip aWdı, l .. an 1 are •ğildi, l\leseli 

ğüııc J!ire nıaslabatf',l{1ar. orta e - böyleleri erkekse ı k l yu kurum. Hani insan, kesild;ğine acı- Vahan ipin ucunu koçun boynuzlarına , on ara •Cicep 
çi, bÜl'tik elçi tavu:~a11 t.ı .ııt.r ar- geçirn;i<:; ker:.disi, da"' k--Hcrine has€t- be~.·.~e .. deni~diği gibi kadınsa 
dı. Mahallenin tulumba>< va .. dı. mıyocak. ~ b _, Dit L ı- d 

O b- d b l Aşç Garbıs' e sor terinden çatlıv. ocak bir tırmanışla, y...__ • 1 ._uru ey a. a derlerdi. Fa-
Yalioını sönciürürdii. ::\h.ıhallenin :e 1 ara a u · 1 

- ...- kat Dü"ttürü. ·• T - ı- -' h 
b k dum: değinde koyunu çekerek yukarı çıktı.. . ...,y a, aa a ziyade d .... 

.-a<lı kadmları vardı. Ba~a o ur- lı•men zıpırc k 1 • k f ,, '( - Bu d:ı, nereden çıkh? Karar verildi: Böyle başı bO§ bırakıl- " • a, ı ıg1, ıya eti ac~ 
!ar, nasihat verirleı·, dul\ar1 korur- vipre olanlara de ·ı· d" h 'b Pili.kinin suyu az gelmiş, tersine k;ı,. maz, bir yere bağlamalı. • 3' nı ır ı ve u ta ir 
lar, kızların evleuıncsine tav.ıssut pattığı kapağın içinde ısıttığı suyu ten- Meclise, ben de dahilim: sırf kadınlar i ;in kullanılırdı. O 
ederlerdi. cereye döküyor: - Evet, evet. Bağlamalı. zamanlar, ban tip kadınlar İ<:İn. 
Şinı.di arasll'a .içliıuai munve- kullanılan şu '"bı"rl d d - Soğuk su dökersem bozulur. Celep, dargın <f"ibi kon""Uyor hep. '°° er e var ı: 

net~ meseleleri ort~ya atıldıkça o~ ...,.. «Al k R' · P kl G. J O, kendi havasında. Sonra bana ce- Haslak suratı hiç gülmüyor. Şüphe ıştk- 1 azıye:1o, • asa ı ti sÜm• 
hep bu mahalleleri h•tıriarım. d' •Deli Zı"ba' ••·· Şunlar da bazı er-' vap v~r ı: larile yanan renksiz gözleri herkes, her 

Hiç şüphe yok ki 'fül"kiyeııiıı bir - kekler için söylenirdi·. •Tavuklar 
k - Iki gün evvel ikt köpek vardı. On· şeye, bir cürüm isnat ediyordu. O~ 

vatan halitti alması iç,la mınta a- imanıı•. «Deli alilı>, •Dalaacı Mah-
ı k 

lar gitU, koç geldi. Koç giderse, g:ıli.ba azarlar gibi sordu: !'o 

cılık, yani Sivaslılık, i\.onya ıiı • .. mut•, ·Asık Nedimi. ... 6küz gelec<'."k. Okilz giderse, deve gele- - Parayı verdi mi sana? 
Karadenizlilik gayrellcriı>in orta- İşte Nanemolla Jı~kltında ben-cek. Deve giderse fil gelecek. Ben de Osep, para ile konuşan adam değil. ... 
dan kalkması ne derece doğru ol- k den izahat ı"stı"ven zata, bı·r alay ı"J-şaşırdım, kardaş, hayvanat bahç~idir, Kılı ıpırdamadı: _ -
nıuşsa İstanhulun bir şehir hahni nedir? - Verdi, verı11ed.L Ben, ondan nasL1 mi :maJômat!, 
alması için de bu •IT'ahalle. ayrı- olsa alının. Seain istediğin ne kadar? Onnan Cemal KAYGILT 
lıklarının oriftdan kall:ına~ı o de- - Peki amma, bu koyun nedir? 
rece doğru olmuştur. Bununla be- - Bizim patronun içine akıl ermez. 
raber mahalle sevgic'rıin ortadan Bir abbabınmıı. Galiba kurbanlık. 
kalkmaması icap eder<li. Yani ma- Bu kirli kara koç, dar taşlıktaki, ils-
halleain devamı liıımdı. tünde ltıkerda bastı..rılmı~ tenekeler du-

Biz bugüıı istanbıılda hepimiz 1 ran masalara tosluyor. Dolusu boşu ka
birer serseriye- dönınii'.ioüı.dür. Altı rışık, bira kasalannı kokluyor, çöp te
ay Aksarayda, bir yıl Modada, on nekeleri~i d.~\·iı·iyor. . . . 
ay Şişlide, bir ay Adada yaşıyoruz. Loş bır koıeye çekildim; yazı yazı-
Burıun en büyük feııalı~ı hiçbir yordum. . 
il devamlı doat teıuiıı edeuıe- Kış yaz karanlık gazınonun loşlukları 

a . e I arasından bir heyülA göründü. Bir meı-
mış o uyor. . _ . 

Dost .. : re enınde, iki met.re .. boyunda. bir çam 
Bir cemiveti sağlamlıyan en mü- yarmosı. Amma, ustü başı dUı.gUn. Bl 

hinı bağ d.;.tluk değil midir? Şöy- şmda şapka, li~~e yüzdilıiilen ba!-

1 b
. d .. .. .. .. ? ç ki k ek mumu ordekler gibı duruyor. Kumlu gu

e ır uşununuz. ucu u ' m - m .. ı ardesü insana k be h. . . . 
tep, mahalle arkadaşlarıııızdan ka- uş P • ' e ıssını ve.rı-

d 
yor. 

çı ile aranızdaki müııas.,bcıi e-
vam ettirebiliy-0rsnuuz? Ya bir ya Bü1eye doğru bir saldırdı: 

ah h
. - tlsep nirde? ikL. Y ut ıç .• 

Neden? Garbis, karşılad1: 
Zira bulu~amıyersun117.. İstanbu- - Çarşıya gitti, daha gelmedi. 

- Koyun geldi mi? 
luıı içinde ksrakaytp oluyorsunuz. 
Aramızda ayni semtte devamlı ola-

- Burada. 
Heyü!a, bu s""...fe.r, kapıyı açtı, avluya 

rnk oturanlar parmakla sayılabile- saldırdı: 
cek derecede azalnu~tır. Doğup 
bii~üdiiğümüz şehrimiziu içinıfe 
gece geldiği zaıııan hepimiz, otel

- Nirede? 
Al!! Kara koç, kirli kara koyun, kur

banlık koyun yok! Arıyorlar, yok! A.rt
yorlar, yok. de oturur gibi yabatıcılar a~asında 

kalmaktayız. 
Nerede eski mahallelerin beşik

ten, sokaktan, mektept~n, başh
yan ve ölüme kadar devam eden 
dostlukları? 

* Eski mahallelerimizde hasla iliç-

Garbisin aklına bir .fikir geliyor: Sa
kın, sokağa çıkn111 olmasın! Bana geli
yor: 

- Mahmut bey, koyun buradan gec
ti mi? 

- Her halde, geçıe, cörürd.üm lib~ 

geliyor bana. 
Düşüncedeler. 

Onu söyle. 

Celep, isterken de dargın: 
- On Uç lira. Anuua bak, tam, be

neksiz kurbanlık. Gider, başka yerden, 
yedi, sekiz liraya da alır&ın. Anıma, bu
nu alamazsın. 

Osep. gün görm~ adam. Başkalarının 
hesabına da olsa, üstüne aldığı bir ı,ıe 
çingene pazarlığına tenezzül etmez 
amma, yine bir parçacık olsun çek.iş.ir. 

Baktım, kuzu gıDL Cebinden o.n lira-
yı çıkarıp verdi: 

- Oldu mu arkadaş? 
Celep, yine dargm: 

- Bir lira da araba parası verdllı:. 
- Ona da peki. 
O!ep, bir lirayı verdikten ıonra, tek

rar sordu: 
- Arkdaş, baska bir alıp vereceli

miz 'Var mt? 

- Yok. Bu, tam istediğiniz kara be
neksiz kurbanhk koyundur. H'aydi Aum 
kabul etsin. 

- Eyvallah. 
Celep gittikten sonra, O.sep, gen.la bir 

soluk· alıyor: 

- Oh, bet Arkadaş hatın amma ... 
Neyse ... 

Gülüyordum. Osep1 iskemleyi çekti, 
kaırş.una oturdu: 

- Gülersin, değil mi Mahmut bey? 
Parasını başkası verecek olduğu için mi 
pazarlık: etmedim; yoksa, pazarlık etme
yi bilmem mi sanıyorsun. Ben, bu cele
bin bir tanesinin değil, evvel A11ah, on 
tanesinin hakkından gelirim. 

Boynunu bıiktü: 

Asil bir millet 
- Baıı taralı 1 iuci sayfada -

orta derecede terbiye, orta derece
de edep. İşte Türk ga•etecısinin 
asgari seciyesi. Muasır dünyanın en 
geniş matbuat hürriyetine sahip 
olan Türkiyede zaman zaman bazı 
gazetelerin kapannıaııından Türk 
gazeteciliğinin çıkaracağı ders bu
dur. 

Türk milleti asil bir millettir. 
Noble bir millettir. Asılzadelerden, 
gentilhomme'Iardan, centilınenler
den mürekkep bir millettir. Bu 
milletin Milli Şefi de, bu milletin 
köylüsü de, i§çisi dç, münevveri 
de asildir. 

~\tiğ! zaman cMüınkün olması prt;yle 
biç bir güç vazil'eyi üzerime alm~ta 
tereddüt etmem:tı demişti Mareşal sım
d.i istifa etmekle Arnavutluk muharebe.. 
•ine kaybolmtı§ nazarile baktığını 5Ö1• 
lem.iş olmaktadır. 

Alm:ıu Propa&'aıııbsl 
Londra, 8 (A.A.) - Nevs C!ıronicle 

bastnakalesinde diyor ki: 

rın . . . !i'ii azaltmak b anes e 
dakı ıssız d- bulunmıvan Fransa· 
is.ııal altın ~ara 2000 tayyare si'Pa· 
daki fa~rika temin eylemektedir. 
ris ettıgını ta' bu siparişi reddet· 
Mareşal Pe m 

mi~~: 8 {A.A.l. __ Transocean a-

Nevyork, 8 (A.A.) - (D. N. B.) 
Nevyork vorld Telegram gazetesi İngil
tereye devredilen 50 deströyerin ismini 
ihtiva eden bir listenin Bahriye Neza
reti taı-afından yakında neşredileceğini 

bildirmektedir. 

sız kalamazdı. Kocasıı kadın, ba
basız çocuk himayeden ve ~efkat
ten mahl'uıu kalamazdı. Zira ma
halle, basit bir dikkatle lashibi 
mümkün geriliğinin dışında birçok 
güzel şeylere, bilhassa lıerkcsi bir 
ailedenmiş gibi birbirine bağhya
bilınek mucizesine malikti. 

- Peki, nere.re gider? 
Beni de ayağa kaldırdılar. Taşllkta, 

binanın altındaki bodrumu.o molozla 
örtülü ağzı var: 

- Kurbanlık koyun! Pazarlık edilmez! 
- Kurbanlık koyun! Pazarlık edil~ 

mez! 

* 
G 

lhıradan ai&ğı düşmüı olmasın. Bu anlattığımı, bir hikAye sanmayı-
. azınonun yedek g~~nu Vahan ı;:el- nız. Bir vak'adu·. Hepimiz itikatlarım1Zln 

di. Arkadan patron sokün etti. Onun kurbanıy Hattft · 

Bu milletin sahip olduğu şehir
lerde hayatını kundura boyacıhğı 
yaparak kazaııaı.ı valanda~lar da 
asılzadedir, ıı:enti.lh-Omme'dur, cen
tilmendir. Türk milletinin demok
ratik, liberal bir rejimle idare edi
lişi, böy\~ bir rejiıni kabul etmiş 
o~~ası~ bu başka millette uldnğu 
gıbı bırtaknn aşağı sınıflarm bir 
ictiınai ve siyasi zafer temin etmiş 
olınası manasına gelmez. Bu mil
letin ihtilalinden ve taptığı ideal
den doğan smıfsızlaşma baska mil
letlerde nümuneleri görüldüğü ıı-i
bi bir asağılaşma ifade etmez. Bu
nun icindir ki Türk gazetecisinin 
yi.Uer.dii'Yi vazife pek iuce, nazik 
ve mühinıdir.: 

Efendilerden mürekkep bir mil
leti konuşturmak iddiası kadar 
bilvük bir dava ııerede !!Örülmüş
tür? Böv\e pek biiyük bir davanın 
adamı olan TÜrk gazetecisi her 
"""den evvel, asil, geotilbomıne. 
centilmen ve kibar insan olmak ta
lihi n~. yani hakikaten Türk olmalı 
talihi ile doğmus bulunmalıdır. 
Böyle olmazsa, höyle olmnğa ça
\ısmalıdır. ralışıp olamazsa talihi
ne küsmeli ve Türk memleketinde 
Türk matbuat alemine girmemeli
dir. Girmisse çıkmalı, başka bir 
sabada talihini denemelidir. 

Arnavutluktaki vaziyetin ümitsiz o~
lnasında iki amilin saik olduğu taıunJn 
edilebilir: 

Balkanlardaki Alman propagandacı• 
lan, Almanlarla Türklerin İtalyan - Yu
nan ihtillifını sulhan halletmek ;.teclik

leriııi söylemektedirler. 

jans.ı J:ildi~i';:~is sabık askeri ku-
Hiikt.lllle · al Henri Deııetz'ı 

d ı gener ... 
ınan an k 1• de komiserlıgıne ve 
Surive fev a a tıaskumandanlı
askeri kuvvetle~ 
i!ına taYin etrnıstır. 

N o TL A R 

Şiirin 

heybetlisi 

Bir şair kendi neslinden di
ğer bir şairi göklere naSJI çı
karır? İşte misali: • Y ~~~a Ke
nıal'in heybetli bir şıırı>o 

Naneınollaya bu fikrimi sö:r
ledim de, üstat gülerek: 

- Şairi heybetlidir atJIDla, 
ıiirini bilmiyoruın doğrUS

Cevabın.ı verdi. 

Halil Lii.tlinin 

cevabı 

N aneınolla, Halli Lfttfi'nİll 
geceyarılarına kadar matbaa
da oturup çalışması karşısın• 
da dayanamamış sormuş: 

- İki. gözüm bu di~ 
nin sonu neye varacak böJ-
le? Ilamdolsun ömrünün so
nuna dar etecek, artacak 

. rvctin var?. 
se Halil Lutfi uzun uzuıı ve 

• ' I analı Nanemollanın 
ınaııa ~ ~nine baktıkt.an sonra 
gözlerı ıç . 
şu cevabı verınış: 

_ Belki haklısın. F•~~ ~~ 
.. ı ·· k ömre oıı günluk kuz gun u . . 

f . ka lazımdır. işle _ben şıın-
na a . .. . ,ın çalıp-
di hep o, bır gun, 1

' 

yoruın! ... 
Ferahlılıgın 

Felek Burhan: 
_ Oh biraz ferahladık! .. 
Demiş. Nıınemollaya: 
_ tl'stat bnnuıı ınônası ne 

olsa gerek acep? 
Diye sordul!!- Güldü n. yi

ne gülerek şu cevabı verdi: 
_ K8iıt yarışından dökü

lenler olursa saha kendisine 
kalacak zannediyor da belki 
onun için .. 

A.SEKIB 

50 Torpito muhribinden 6 sı müstes
na olmak üzere lM!psinin İngiltere,.e tes
lim edildiği öğreniln1iştir. 

Eskiden İstanbula taşradan ge-
lenler, birbirlerini ararlardı. Sivas
lılar Sivaslıları, Konyalılar Kon
yıı!ıİarı, Eskişehirliler, l!.•kişehirli
leri... Buııların kendilerine mahsus 

dünya umurunda değil: ı- ıı:. • manmıyanlara bile, 
- Peki, ne olmuş be yahu? mancımız:ı 3$ıhyoruz. Ve bu 8.ŞL, Osebe: 

K tad lı: - Kurbanlık koyun! Pazarlık edil-

İngiliz topçusu Metemma 
mevzilerini bombaladı 

Kahire. 8 (A.A.) - Resmi teb-
1~: 

Sudanda dün topçumuz Metem
ma düşman mcvzileı:ini yeniden 
·bombardıman etmistir. B-Ombartlı
. man neticesinde siddetli infilaklar 
vukua geldiği işitilııniştir. 

Kassalanın şimal mm takasında 
towumuz faaliyet göstermiştir. 

kahveleri vardı. Biiln An,.dolu ve 
Trakya şehirlerinin ndhrmı taşı
yan kahve ve otel çokluğu bun
dandır, oralara gidilir. Oralarda 
hemşehr:lerle buluşulur, nostalji 
giderilirdi. 
Şimdi ben çok defa eski mahal

le1erhni Uolnşıyor, zaın-ın zaman 
gelip çalan n1ahalle •daüssıla. sı
nı tedaviye çnlışıyoı·um. Fakat ne 
garip, ne tuba{ ve ne y•zıktır: 

Gu••nu••D ı"çı"nden Eski mahallemde lıir tek eski 
aile kalmamıştır. Ilana, Sultanah-

(Ba4 la.rafı ı inci ııa;rfada) met semtinde otuz yılchnbcri otu-
ran tek aile gösteremıtr.c.,iniz. 

liyetinin kökünden sarsıldıi-uıa d d ml 
hükmetmek lazımdır. Çünkü harbi Şehrimiz e eva 1 hir muha-

cerPt ,,ar. Bunu önlemeliyiz_. 
yapan ne tayyare, ne tank, ne top, Nizamettin N<Uil 
ne de tüfektir, Bunlar vas,tadır ve 1 ==============:;,, 
harbi yapan; berşeyde ve her yerde 
olduğu gibi insandır. Bir kere or
du ile devleti elinde tutan iktidar 
mevkii arasında ikilik, iman ve 
inan aykırılığı başladı mı o vaki~ 
.Rabbim bir yerde bozguıı eserı 
göstermesin• diyen meşhur mıs
raı batırlamamarpı imkanı yok
tıır !Millet de, ordu da, maneviyat 
da hep bir arada ve kendi kendisi
ne çözülen yumak gi_bi çözülür! 
Bımun içindir ki, Jtalyan ordu

snnda \ıiribirini takip eden istifa-

Malmüdürlüğü kasasından 
5000 lira çalan odacı 

Kadıköy Malmildürlüğtinde maaş tev
zii memuru Ali zabıtaya müracaat ede
rek, kasada mevcut paradan beş bin li
rsının ,mütekait ve dullara mflaş tevzi 
edilirkC!n kaybolduğunu söylemiş, zab1-
ta derhal tahkikata geçmi:?, bu paranın, 
dahilde ve kasa vaziyetini bilen birisi 
tarafından yapıldığını tespit etmiştir. 

- oyun, or a yo . mez! 
- Nereye gider?. Dedirtiyor. 
Ukırdı dinler adam, ona s(jyled!m: 
- Şu bodruma bir bakın. Molozların 

anmndan ayağı kaymış. düşmüş olabi
lir. Her halde bir yeri kınlmamıı ki se
si çıkrm.yor. 

Osep, Vahana: 
- Vahan, sen, in, dedi. 

Vahan, yerden bibne, çağanoz gibi 
bir mahh1ku aciptir. Fakat müsaade
nizle, insandır; fakirliğine mağrur in
sandır, kimae;re eYV&llalu olmıyan biı 
insandır. 

Mahzene inen merdivenin molozlaıla 
kapatılarak yarı açılı: kalmııı bir çukur 

Bu kurban masalının1 sonu ela var. 
O, daha tuba!. 

Biz insanlar, hıhat insa.nlanz vesse
lam. 

Mahmat YESAJli 

Taıviriefkar ve Tan 
gazeteleri kapatıldı 
Taı;viriefkar v" Tan gazeteleri 

Vekiller Hey'eti kararile dün sa
bahtan itibaren muvakkaten kııpa
ttlmıştır. 

1940 da Parist.e • &o11 ~ ft auip yıW:a 

Mlıreıııe B a il n 'ı n 
En son ve en Pal aşlı: ve iıdıns ftlmleri -

Aşkın Zaferi 
Sümer Sinemasında 

takdim ed!lecektlr. POUCllldNwineserleriııden iktibas ~"--
......,..bu - bil

tün şehir hallı:ı laralmdaa ı•riilecek ve alkl\'lanacakttr. 

SAHNE ARKADAŞLARI Komedi Fransco<len Ahin: CLARİOND 

RAYMOND ROULEAU ve GİNETrE LECLERE 

\ 

\ar çok dikkate şayandır. 
A. SEKlP 

Ayni günün ak~amı, Malmüdürlüğü 

odacılarından Süleyman yakalanarak 
sorguya çekilince, bu parayı çaldığını 

iti.d etmi~Ur. '"1ilıı•••••••••••••••ım1111aı•••••••••••ll 

Türk asil insandır. Türk mili t" 
·ı ·ıı tt· e 1 

ası mı e ır. Arabacılık da ets 
tarla,_ maden, ve demir işçisi de 0~ 
~a a~ıl, m~b us .dn olsa asil, asker 
. e o sailasıl,k~rtist de olsa asil, da
u~ak~ '.b~s ıden oldui;'ll gibi, bu
gun u gı ı, yarııı olaca. .b. " H 'l gıgııasu.. ep ası .. 

Tekrar ediyoruz: 

Türk milletine ifade vermek id
d'ası en güç iddiadır. Binaenaleyh, 
Türkivede gazetecilik yapmak id
diası e:-.. güç iddiadır. 

İşte dünyanın pek f'eniş math ... 
at hiirrivetine sahip olan Türkiye
de aras.;.a \ıazı gazeteleı in neşriya. 
tını tatile ~orlanmalarnıdan çıka
rılacak mana bundan ibarettir. 

Nizamettin Nazil 

Kont Csaky Belgrada 

gidecek 

Budapeşte, 8 (AA.) - Konl 
CsakY'nin 10 Kii.nunuevvelde ~el
gradı ziyeret edeceği zennedilmek.
ted:ir 
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SATFA-f iKDAM ı - BİRİN'CİKANUN 19~n 

o Delvino işgal 
edildi 7li1tii1ı 

TESiRLi BÜYÜ 

Devlet Demir yolları O. MUdUrlüQünden 1 
(Bafı.ntıllnel~) 

Yazan : MAHMUT YESARi 

Muhammen bedeli 2832,& lira olan ııwıoo kilogram dökmt petrol açık ek
litlme usul.lle atın •lmvaktır. 

Eksiltme 25/12/94-0 Cama ııcımı oaat 11 de Sirkecide 9. İıletme binasında 
A. ı:. komioyomı tarafından ,.aptlAcalı:tır, İsteklilerin 219.94 lira teminat ve 
konunt o &a1•t"ilıe birlikte aynı cfbı vre saatte komlsyona müracaatları iA· 
nmchr. 

Beyoğluspor G. Sa
rayla beraberekaldı 

'Yagıoslav hududuna giden Eli.ıa
san yolunda harp iki gün sünıı~ 
tür. Efwıılar dü_=anı mükemmel 
bir hızla takip ederek 900 asker ve 
bu yüksek rütbeli zaQ:ıiti esir et
roislerdir. Her tarafta yaj!mw' yağ
makta ve hareUtı miijlrirneş!Jr
mektedii. 

Panst::rondlı, ~ Mariku ~. biri f dı:rı, olur ., kazanı! .._,., • .., alz;mdaıı 
om!ırdı. Amma, Sarı Marika da, pan- alır! korlcuslle, biç 80iulı: alm..._ aıı-

cıı5ıu 

* K.paşa Topkapıgı 3-0 gendi 
Lic -!arma dlln Senıt .,., hMr- On cl6nl!lncll dalcı'kada hllcoımlarma 

Zikre şayarıd ... ki hemen her ta
rafta Arnavutlar isyan etmekte ve 
İtalyanlara karşı yaptıklan çete 
harbi İtalyanların Yunanlılııra mu
kavemet için toparlanmalarına im 
kim vermemektedir. ltalyanlar is
yanı bastırmak ve bir mukabele 
olmak üzere birçok köy !erde kadın, 
erkek ahalıyi kılıçtan geçirmişler
dir. 

liyomın c1ftl cıvlı kanıyuı kil .. Simdi, !atıyor: Mube- bedel! lll.800 (.on b"9 bin altı :!'ÜZ doban) lira olan 50 (elli) 
neş'eli xll. Sabahları, güneşle beraber J - Ben Jılarlka,.. o kadar .ıı,.ledlm; ~ ~in :M/111194-0 Sah IÜDÜ -ı U de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
U71lmr ve Ttbk90, Rumca cıvıldamaj;a dliime, adamın bu kadar ilsttlne' dl:!'•· ldue binar.nda satm almecaktır. 
başlardı. O, ne bir radyo, ne bir p!Ak 1 Kanda, keçi inadı nr. Heri!, biltun gün Bu ifoe girmelı: ıst.,.aıJerin 1178,'15 (blıı. ,.;ız yetmis altı Ura y~tmiş beş ku
ytldızı idi. Uııal bilmiyordu; besteleri ~ş. evine :rorııun ıelmit, baetnı rusluk) liralık muvakkat teminat ile kanımun tayin ettiği vesikaları ve telı:
de, güfteleri de hrp yanlış söyliyordu. dinliyecek. Geç karşısına, vır 'YB", vırr, lttlerini B)'tl1 l(in saat 14: de kadar Komisyon Reisliğine vermelen l.Az.ımdır. 
Fakat1 eöyledinı ya, sendi, neş'elzydi. ~ doğrusu, kimse oelmıez. Herif, ;ri:ne Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dajresindetn, Haydarpa ... 
CJnun ...ı, m.s.ının içini aç,,.ordu. çolı: tahammüllü lmiı. Sade, vır vır ol- fada Tesellttm ~ Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (11558) 

oahı;e stadlanıaa devam ffı1di. Şeref devam etmekte olan Fenerliler Eoıadın 
ırtadıncla ilk maçı BO§iktq - Süıe,.mani- ha91J11 müdat.,..ından topu =la ıoökme-
1e talı:ımlan ,.aptılor, sile ilk eolü lı:uanmlf oldular. İki dalı::i-

Sülıeymaniye baştan sona kadar bir ka sonra da Niyazi geriden aldılı. topu 
mOdalea 0"""'1 tokip etmesine ralmeI sıkı bir ~ütle )stanbulspor kalesine sok
aahadan 1 - O m.8'16p çıktı. ı tu. Otu:runcu dakikada Küçüle Fikret 

Beşit1a,ab.ıar, birinci devrede tiç, ikin- çok yakından takımına üçüncü golü ta-
cir devrede de üç gol yaptılar. ıandırdı. Bir dakia geçmeden Basri de 

İkinci maç Galata.ara,. - Be,.otlu- bomba cibi bir şütle bun• dördüncü co
-r tobnı.lan aruında oldu. Galata- lil ilive etti. Devre böylece (4 - O) bitti. 
ısa.ray t.ttbı bir oyun çıka.mı.asına rağ- İkinci devrede Fenerliler daha ztya
moı:ı plip celenıedi. Bunda hücum baı. de hakim .,,.ruımağa başladılar. Altıncı• 
bnın ve bilb.Hea Giindüz'ün çok mühim dakikada NiJ'aı.:i beşinci golü yaptı. Ve 
rolü oldu. H6cum batt~ dalına topu a- netice deSiıımf'den maç (5 - 0) San - Lıi-
7B&mdıa aenS bir çok W.üann kaç- civerUilerin &alibiyetile iiiona wdi. 
1'1i1Slna ııebep oldu. 

Beykoz: 3 
Vefa: 2 

Oyu.na Vdıı başladı. Sağdan Beylto~ 

Ergiri İ.,,o;gal Edildi 
Atina, 8 (A.A._) - .E.rgırınin Yu

nan kuvveLleri taraLndan işgal e
ıW<iıği resmen teyıt c>Clilıınektedir. 

1Uılyaular Mühim Mıılzeme 
Bırakıyorlar 

Atina, 8 (A.A._) - Röyterin bil-
dirdı.ğine göre, cwnartcs.i geç vak
te kadar Ayasarandadan PremetJ
ye kadar bütün cenup hattında 
r.ic'ate devam eden İtalyanlar mü-
him miktarda her türlü harp leva
zımı bırakmaktadırlar. 

Son günlerde Marikanın sesi kısılı- sa, ne ise, cep kllrı$tırmak merakı da l 

verdi. Hartadır, diye düşündüm. Menli- var. Adam, Allahlık. Farkında d<Oğil ı ;i.l1 
ı•enlerden hamarat hamarat inip çıktı- Farkında değil amma, dalgınlığın da bir 1 
ğ1n1 görünce; bir telişı var! dedim. derecesi vardır. Marika, herjfin cebin-

AVRUPADA HARP DEVAM EDERKEN .. 
Tatlı yiyip tatlı konu§mağa 

Her zamandan ziyade ihtiyacımız var. 

HACI 

Marikanm telflşı, ne olabilirdi? Saç- den Para tırtıklamağa da başlamamı, J 

tarı oksijen sarısı idi amma, Allah si- mı? Heri~, nihayet çakmq:. Nasıl çakma
ı:i inandırsın, .Naturel den farkı yoktu sın? Cebınden, on lira eksik. Marıkaya 
Altın kaplama seyrek dişleri, ona, hu. wrmuş. Marilrada cevap yok. Herif yi
.sust bir .şirinlik veriyordu. Koyu e15. ne insan adammş Vallahi! Dolrusunu 
gözbeb<"klfl'ri, gözlerinin kirpiksizliğini söyle, bir 5ey yapmıyacağım. demi41. 
unuttllrll70rdu. Boyu, uzun değildi !'darika da, ağz.ından baklayı t'lkn:rm.ı.,ııı. . 

amma, zayıflığı, onu, boylu gibi göste- Ona, Tarlabafında bir giril biiyücU sağ. Mamulatı, yenecek tatlı feylerin en iyileridir. 

riyordu. Demek ki güzellikten, ahmlJ- l.ık vermişler. O da kocasını büyülemesi ı 'iııi.tı•••••••E••••••••••••••••••••m 
lıktan yana, bir telAşı olamazdı. için, on lirayı tırtıklamış, götürüp bü- • 

• 

Birinc! devnde Salahatl:in tirilı:ikten 

l(izel bir ıoı yaptı. Faltat Beyoğluspor 
bun& - blı' fuılA ile cevap -.erdi. 
Oywı bu auretle netice degişmedon <!<O

"""' etli. v. maç 1 - 1 beraberlikle bü
ti. 

kalesine inen Y~il - Beyazlılar ilk da
kikalarda ıoI pozisyonuna giriverdiler. 
~"akat hemen hücuma geçen Ve!alılar 

hiç beklemedikleri bir anda Sulhünün 
hafi! bir buruıı TUru,Jile ilk golü kazan... 
dılar, 

YunanWar bütün cephelerde e
sirleı· alını~lardır. İtalyanlar tak
viye k:t'aları getirmek için ı:ıevmi
dane gayret sarfetmektedirler. 

«Kocam> dediği iri bir adamla yaşı- yücüye vermşf. Büy(icü de, ona tesirli Yugosla v 
yordu. Marikanın citade> ıine göre, bir büyü yapmış. Heri!, bunu duyunca, 
büyük bir mağazada .Ampluveyye> çileden cıktı. Nruul dövdü, gördünüz, s • • Şehir Tiy•lrosu 

imiş. Marilranın em,.rıme taklidi rop elinden güç aldık. Marilı:a, vücudu çil- ıgasef ı 
lazeleyişinden; yukarı sofadan, hemea rükler içinde, yukarıda bir kalıp yatı-ı 

FENER STADINDA: Dram kısmında 
T epebaıında 

Kaaımpqa : 3 
Topkapı: O 

İtalyan Teblijiine Göre 
Arnavutluk Cephesi 

gün aşırı et, balık kokusu duyuluşun- yor. Öldürmediğine teşekkür etsin. (Bat tarah 2 nci sayfa<l.a) 
dan, cadam> ın ona, iyi baktıiı anlaşı- Sofada, madnmm gevrek kahkahası karş1"ındak.i vaziyetinin iyi oldu- Bu akpın oyun yuktur. 

Ikl .-..ı lruTI'Ot arasmda ~ 
eden bu ırıaçuı lllı: devrem t.rafe,.nin 
bütan rayretine rağmen netice vett:r11e~ 
mil ve (0 - 0) berabere bitirmiştir . 

otuzuncu dakikada Yesil - Beyazlı
ların aleyhine çekilen bir korner Bey
kôdu Orbanın :l'•iaile top Vefa kalesi
ne girdi. Vefa kalesinin çok sık!§tığı bir 
anda San - Siyahlılar soliçlerinln sıkı 
bir ıütile mal1llbiyetten galibiyete geç. 
tiler. Ve cı.rre (2 - 1) nihayetlendi. 

!İtalyada bir mahal, 8 (A.A.) 
İtalyan tebliğine göre Yunanlıların 
9 uncu ordunun ool cenahına mü
kerrer hücumları püskürtülmüş-

ıı,.ordu. çınladı: ğunu s-Oylıyebilirim. Harbin vücu-
Pansiyoncu ınadam da tasdilı: ediyor- - Amma da te.irıı b6:rü imiş. de getirdiği müşkülat henüz önlen- * 

du: Ben, yorganı başıma 9"ktim, yattım. memİ{ltir. Fakat eminiz ki bu müş-
- Neme IJ:ı.ı.m, htrit, ı,.ı bakıyor. He- Bu ctutan bü:rü> de, benim de tesirim küliıt sulhen halledilecektir. Bey-

Komedi Kısmında 
İıtikli.I Caddesi 

İkinci *nede ltuımpaşalılar daha 
eonlı bir O)'Ull ı;>lclrdılar. Onuncu daki
bdaAli birinci, ,.ecı ı dakilı:a sonra da 
Jlayrl trilı:ilrten çok s.ıo bir ,Utle ikinci 
l'Olü attı. Bu i.kl rolün Tef'diği ıevkle 

4aha çele açılan ltasınıpap takımı Sa
idin ııyatüe üçüncü oayısını da yaparak 
aha<iall (3 - O) p.llp olarak :J'r)ldı. 

tür. Diğer mıntakalarda iki tara
fın keşli faaliyeti olmWitur. 

ri1i, belki ıiz görmediniz, boylu poslu, vardı. nelmilel ·bütün münasebat sahala-
erkek güzeli sayılır bir adam. Kazancı ........ 1.-- -sARI' · · 1/12/94.0 Pazartesi ı:ünü 

Akşam saat 20.30 da 
İkinci c:lnre Vefalıların akınile ba~

Jadı Beykozluların car'a ba~la kalele
rİAii müdafaa e-ttikleri bir sırada Jleri 
bir pas alan Şahap topu sürerek Vela 
kalesine kadar indi. Çektiği sıkı ıütQn 

Vahit karfılaymı derken ters: bir VUrwJ

la kendi kalesine sokarak takımının \'8-

ziyetini büsbütün ~hlikeye ""ktu. 

Yunan Milletinin Fedakarlığı 
Atina, 8 (A.A.) - Gazeteler, her 

gün barp ihtiyaçları için verecek 
paralar olmadığından nişan yü
züklerini, bilezikler ve sair kıy
metli esyalarını teberru edenlerin 
listesini neşretmektedirler. 

·~u• ·~ rında göriışıne ve miızakerelere 
da fena d<Oiil. Marikanın .,kiden hali yer vardır. Biz de Avrupanın yeni 
ne idi? Sırtındaki kirli, yırtık bir enta_ DADI 

F e nerbahçe: 5 
İatanbulapor: O 

Oyuna Fenerin alı:mile başlandı. Bir
birini takip eden ftücumlara İstanbul~ 
-r p;yı«ıı bir müdafaa ile mukabele 
odtyor. 

Fenerin hücum lllıttmda MA!lilıln 10k
lutu her dakilı:.a belli ... 

Harp, ltalyayı 
czmiye başladı 

(Başmakaleden devam) 

ve pirinç dü er; bu miktarcık f"Y, 
büyük adamları değil, Sinyor Mu-

•olininin himmetile pek çoğalan 
Jtalyaıı loambiıNları bile doyura
nıaz. 

Bir harbin devamı içia tedariki 
lüzumlu olan sevkülceyşi ham 
maddelerin büyük bir kısmı İtal
yada yoktur ve bunların stokları 
da bitm~e batlam1'1ır. Bir iki ta
nesini Almanyadan ve bitaraf kom
~lardan tedarik etmek kabilse de, 
ötekileri bulmak mümkün değil

dir. •Bizim Deniz• dedikleri Ak
deniz, fettan bir kadın gibi, İtalya
ya ihanet ederek İngiltereye gö

n iil verm.İ1; ona bir §CY eeçir mez 
olmuştur. 

Sözün kısası, İtalya, harbin ağır 
yiil<ü altında ezilmeğe başlamıştır. 

Akdeniz ceph4'lerindeki İngiliz 

kuvvetleri, taarruza geçebilecek 
bir kudrete geldikleri zaman, İtal
ya birbirini kovahyarak olan dar
belere n.a.>ıl dayanacaktır? 

Otuz befinci dakikada Sulhii sıla bır 
şüUe ikinci golü yaptı. Bundan sonr.1 
'.ıer iki tarafın da aarfetti~i gayrete rağ
nen netice l!eği~ed.i. Ve oyun böy1e
o (3 - 2) &ykozun i•l"-'J>tile sona 
~rd~. 

FARUK ı:ıura 

Günün Mevzuu 
(B~ tarafı 2 nci •aylada) 

bu m1nta.kal«rdllki faaliyetlerine, vazi
yetlerine tatbik edince, SovyeUer Birli
ğinin hareket scrbcsttsindeki gayeleri 
daha iyi tetkik, mubakenıe ile hükümle. 
rirnizi verebiliriz • 

Bahis bu mevzua intikal edince, Tür
kiy~ Cümhuriyetiniıı, hurluUarıru, em

niyet eahasını her hangi devletin, siya. 
s1 teşekküh.m tesirinden, nüfuzu.odan 

hAde bulundurmak, masun tutmak, 
muhtemel taarruz ne taraftan gelirse, 

gelsin, derhal ve şiddetle mukabele, mü
da!aada bulunmak karLJ.rı, SovyetJer 

Birliğinin &öri.i.şlerlnc tamamen tevafuk 
eyler tetabuk: eder. 

O halde, harbi, taatTUZ harekftleriıU 

Boğazlara Şarka doğru yaymamak, in

tikal ettinoemck Almanya için, İngil

terrye karşı yapUtı ıııuradelede en 
faydJlı, ltirlı bir iştir. 

Aln1an,.1 ve İtalyann İngiltere ile 
müc~ıdelesi, muharebesi, Şarka doğı"-' 

giden yollarda arazilerini, istiklallerini 
müdafaa mecburiyetinde bulunan mil

letlerden başka, Sovyetler Birliğinin 

iahı mukıbel~sine maruz kalabilir. Bu 
f;ebepler, aklın, mantıkın. siyast, askeıt 
rıuhakeroe ile realitelerm, muharebe. 

Ruzveltin Mesajı İngilizleri 
Memnun Etti 

V~ington, 8 (A.A) - Röyter 
bildiriyor: Ruzveltin Yunanistana 
yardun hakkındaki mesajı parla
mento mahfillerinde umumi bir 
ı.a..viple karşılanml§tır. 

Almanya İtalyayı Kontrolüne 
Alacak, Buna Razı Olmazsa 
Kendi Haline BırakacakmllJ 

Londra, 8 (A.A.) -- Müstakil 
Fransız aiansı bildıriyor; People 
gazetesinin dipl-Omatik muhabiri
nın iddıasına ııöre, Arnavutluk 
ma' lubıyetlerinden sonra Ber!in 
ile l • .ıma aras:ndaki münasctıetler 
şu ~·"kııde hu liisa edilebilir : 

Hıilcr Musolıniden İtalyan müs
taklıd hanı ekonomisini ve ha
rekatın idare.sini tamamen Alınan
yaya b:rak.masıru istemiştir. Bu 
maksatla Alman deniz subayları İ
talyan filoounun ve bütün İtalyan 
limanlarının kumandasını ele ala
caklardır. Rayşbank, İtalyan mil
li bankıl!mu kontrol edecektir. Ba
doglwnun )ıakfi general Cavalle
roııun şahsına bağlı olmak üzere 
bir Na:ti genelkurmayı mevcut o
lacaktır. Görıng tarafından Alman
yada tatbik edilen dört senelik 
p!Anın mütehassısları İtalyada 
harp istihsalatını kontrol edecek
ler<lır. İtalya Fransız Somalisi ha
nç olmak üzere Fraruaya karşı 
. erdcttiğı isteklerden tamamen 
•nzg(.'Çecek, buna mukabil askeri 
;e iktısadl müşkülfıtından kurtul
nak i~in Almanyadan yarrum gö

rec••ktir. İtalyan hakimıyet ve is
tiklali harpten sonra tamamen ga
ranti edilecektir. 

"jn yarınki taarruz ve m(ıda!ao satha. 
I! ı 5ualin cevabıaı, biziın. değil; ıannın c;.rbt Avrup:ıda, İngiltere ada

İtalyayı barbe sokanların Tttmeıi ıannd~. Afrilta'da yapılaca~ı. inki§lf et-
Jüzıın gelir. ı ıne&ini iat.ibam ettirmekh•dir 

Bu tekliflerı ka.bııl etmediği tak
·ıroc İtalya A.kdenız harbine de
·am için kendı kuvvetlerile yalnız 
'"rakılacak, Almanya da İngiliz 
narekatına karşı kendini himaye 
çın liizı.m gelen tedbirleri almak 
hakkını muhafaza edecektir. Abidin DAV ER DSmlt Nıırl D.MAK 

BÜYÜK TARiHi RO MAN No: 7 2 --- -- yı Türk elinden kurtaramıyordu. 
İtalya, Türk denizcilerinin elinde o~ 

yuncak idı. Macaristan ve, Avusturya 
1 Türk erlerinin kılıcı altında ıdi. 

1 Türk deni7.rileri Almanya imyarato
runa tfıbi İsp~nya sahillerını baştan ba
şa yakıyor, yıkıycırdu. 

riden bask.a nesi vardı. Amma, korka. 
rım, Jı..tarika, bu herifi kaçıracak. 

- Sebep? 
Pansiyoncu madam, cehaletime kız

dı: 

- Aman Mahmut Bey, siz de, ıaze
telere, kitaplara dalar, etıııbnıza. hiç 
':>akmazsınız. Marik:a, çok lcıskanç. He .. 
rif, akşamları yorgun argın geliyor. Bh 
kUçük iişe rakı içiyor. Tadını kaçırma
.;aıı.a, hayır, Marika, beri:tin dalına bası 
yor. 

- Kıskan.çhk1 aeveinin tuzu, biberi-
dir, aldırma. 

Pansiyoncu madamı, bir türlü hofnut 
~iyorum; yine kqlannı çatb: 

- Aman Mahmut Bey, ~ aeale yü
~iz var. 

Gülüyorum, O da lı::wh: 

- Gülenin, ıtııersm, dedi, odadan 
çıktı. 

Marika, bir sabah, odama re1d1: 

- Size bir tlkir danıpcağım Malmıııt 
Bey. Ben, kocamı •viyorum. A.mma, 
kocamın beni sevdilini pek iyi bilmiyo
rum. Onun, beni aevm~l için ne yapa~ 
yım? 

- Kendini 8evdir, kızım. 
- Nasıl ı"direyim? 
- Kıskançlığı bırak, onun suyunca 

git. 
- Elimda değil, ]wkaruyorum. Aea-

ba, büyü pptuaam, tutar mı? 
Başımdan ııavmalı: için: 

- Tutar, tutar; bire birdir, (!.edim. 

Aradan bir hafta ceçmlş geçmemişti 
Yukarı odada, önce bağırmalar, soarrı 

takırtılar, patırdılar, daha 80nra da 
çığlıklar, ığlamalar koptu. 

Bütün ımın,-on uyanmıştı. Yukan çık
ık. Marikayı ckoca> ıı, Allah yarattı! 

:!emiyor, altına alınış, ba~ıyor tokad1
1 

... asıyor yumruğu, basıyor tekmeyi. 
Pansiyoncu madamın cboylu poslu> 
ledigi cberif>, bir ctnsan aznıanı> idi. 

Bütün pansıyoo halkı, -müsaadenizle 
bendeniz hariç- Marikayı izbanduduu 
elinden güç lrurtard.ılar. 

Hen.f, ceketini, ıapkaruıı giydi, vak. 
tin geç olmasına bakmadı, başını atıp 

~tti. 

Sabahleyin. 90fada, pansiyon halla 
konusuyorlar. Havadi!, ne varsa, pan~ 
siyoncu madamda. Ölünün va!isi, dirı
nin kefilt, mahallenın muhtarı. LlkJ"-

Koca Sulten Fatilı B•lgrat ve Rodo
su alamadan vefat etmışu. Fakat, Sü~ 
Jeyman Kanunt ecdadının 

ve enlehni bır hanliede yerme getırmış. 
ti. 

Bütün Avrupa ve dhan bu Türk kud· 
ret ve kuv..-etı kar•ısnıda titriyordu. 

Türk de:ıızcılerı Almanya imparato- Türk akıncı.L.arı, az zaman itinde, kah. 
Yazan: M. Sami Karayel -- - torl~ıg ına tabı Ceza". ıri ve ŞimaU Afr· .. 

raman tavırlanle, parlak kılıçlarıle Vt~ 
kayı h:"ı; ben almışl:ırJı. 

1 
. yana surlart önunde gt>rülüyordu. Sokullu, efendisine candan ve içten Loter n dint fikirleri, 1çtimai ın.kı· ı Şarıi·-n Ar k .. d 

. . . ~ "-- , rı a uzenne- muazzam O· Al d Tü. •ı aı tıtnd k hızmet edıyor~u. Esasen on be~ yaşın .. ttıp:~r ~C'\'lll t'dıyordu Garbuı tkı bu.vuk nannı:ı \'e knr.:ı kuv\letlerıle müte-addıt n~anya a r~ er ey e sar 1• 

dan beri efendilsn.ı! ne suretle hizmet hiıkuıılttar Almanra imparatoru Şarl· 1 _ . lar teı tıp olunuyor, halka cesaret ve ıu .. 
• ~ sefer f"r yaplıı:ı~ halde 'furk kuvvetlerını ' 

ed<i-e&inl biliyordu. ken ile Franı:ıa kralı Brıncı Fransua, 1 . . _ _ 1 mat tav~ıye olunuyordu. 
sôkemcmısu. Heı defasında pe • o-

* 
rekabetler ve ihtırdslarla çarpışıyordu. . d ._ nvan Süleyman Kanunlnm muzatter ordu. 

Jup askerlerı enıı:e dokulmüştü . . ku 
SUleyman Kanuni devrinde saray ha. 

7atı büyük bir detişiklik gösterjyordu. 
Babası Yavuz Sultan Selimin sarayına 
h iç benze:mi.yordu. Sadelik yerine deb· 
debe ve saltanat kaim olm~tu. 

O zaman şarkta, Bi:ıans imparatorlu.. , . sunu hu: bır ıttihat, biC bir vvet dur-
ğlmun muaı:ı.am beldcsıne, SüJeyman işte: Kanun! SuJeyman devrıru böylo duramıyordu. 
Kanuni kuvvetli ordusıle cihan sıyase• mütoılea etmelıcLir .. Asır Ti.ırk ırkının Muhac ovasmı , Ehlilallp ordusuna 
tine h:\kırn oluyordu. azan1et ve şevketi bir cıbarı tutuyordu. mezar yapan Türkler, Avrupeya. Asya .. 

Fran!ta kralı, TW·k Lmpar-c1.torluğunun Ogaz neslınin saltanatı irana, Mısıra, :Ja btıkım ıdiler. 
hinıayesinde ıdı. Fransu;;ı;, Almanların _,,.._.,_oııııı şuna! salıillenne, Tuna vadi. Fransa Kral Birmci Fransua himaye F:-ıtih1erin ve Yavuz1arın kurduğu a.. .l"UIU\. 

kudret ve kuvvetınden korunmak içın ediliyor, İkıncı LOJ'nin damad Ferdi .. &auıetli imparatorluia Kanuni varis ol- Kanuni Süle-ymana fltıca etmıcı bir ben. ! lenne, Hind ve hatta Almanyanm kafu.. 
.. uştu. ~ d nand'a tehditııameıer ıönderilıyordu. 

Kanunl, bütün debdebe ve saltana~ 
nj:men sderden sefere koşmuştu. 

de Jdi. ta.hına doğru tevessü edıyor u. 

Almanya bnpar:itoruna karşı isW.di~ Türk akmC'ıları, Almanya imparator.. Sultan Süleyman, Zap,Warı Yanuşu 
:;ekilde htıkmeden yegane hülriımdat luğuoun kalbg&hına &U'erek at oynatı~ hımayesıne, Bırincı Fransuayı dairei it· 
Türk imparatoru id:. yorlardı. ti!akna, imparator Sark.en ile Ferdi. 

O, Almanya impnratorlutı ki, ne Mcı· Sultan Süleynıan, R~ )!ta Biun!'I fa· nandın ka~ısında, ~ffer ordusile 

nizam teşkilatına İ{ltirak edeceğiz. 

Her mesele hakkında görüşüp mü- ı tı••• 
zakere edebiliriz.. ; ı SİRKECİ 

Fakat Ba~vekilin hiçbir veçhile 
9 Birincikanun Pıızıırfesi müzakere ve mükaleme zemini 

Salkımsöğüt Demirkapı 

HALiL SEZER ı.oo Program 
9.03 Müzik 
8.15 Ajans 
8.30 Müzik 
9.00 Ev kadını 

12.30 Program 
12.33 Müzik 
12,50 Ajans 
13.05 Müzik 
14.00 Müzik 
18.00 Program 
18 .03 Müzik 

• yapmıyacnğı noktalar da vardır. 
Onları da ayni vuzuh ve kat'iyyet

18.40 Müzik 
19.15 Müzilı: 

le ifade etmektedir: 
19.:ıo Ajans 

cFakat emin olabilirsiniz ki mem 
leketimizin emniyet, istiklal ve 
hürriyetine halel gelmi:yecektir .• 

Karyola fabrikasındaki 
-ergiyi ziyaret ediniz.-19.45 Müzik 

Radyo Caz. 
Miizik 

20.15 
20.45 

lanabilir. Her türlü anlaşmaya a
made, fakat milli istiklal, tamami
yet, hürriyet ve emniyet bahisle
rinde a~ılmaz Te geçilmez bir kale 
olma ... 

21.00 
21.30 
21.45 
2:1.30 
22.45 
23,30 

Müzik 
Konuşma 

Müzik 
Ajana 
Müzik 
KapaDII 

Yugoslavya devleti istiklalini, 
hiirriyetini, emniyetini ihlal ede
cek bir harekete müsamaha etmi
yecektir. Tamamiyeti malıfuz ka
lacaktır. Fedakar ve milli gurura 
maHk bir millet ancak bu dili kul-

Mi LLi PiYANGO 
1 

1941 Yılbaşı Pilinı 

1 
ı 
1 
1 
2 

10 
50 
50 

100 
500 

1.000 
2.000 
5.000 

100.000 

108.716 
2.584 

111.300 

Tam blleı 
10 lira 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 
5.000 
3.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
60 

5 

• 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
40.000 

100.000 
250.000 
150.000 
200.000 
500.()()() 
soo.ooo 
200.000 
250.000 
soo.ooo 

2.910.000 
120.950 

3.030.950 

Yarım 1ıilel 

1 lir& 

Hiiaeyin Şükrü BABAN 

Bu seneki Yılbqı Pl31aıcosiınmı tn birinci husıısi;r•U 
lam biletlerin tam, ve ,.arım biletlerin yarını :lkraıni:l'• ka
ıanabilmeleridlr. 

Halbuki bundan 8\'velkl Yılbap Plyangolarmda yaln~ 
onda bir, ;rirm.lde bir biletler vardı. Onda bir biletler (10) 
lira:!'&, ;yirmide bir biletler de (5) liraya saWırdı. 

Btı devirde Türk ırkı tevket ve aza
metinin ıa,.esine vasıl olrnu,tu. Garp
iP devri intibah, dlhlyan. oserlullo 
lerlıyordu. 

caristant, ne kralı bulundu~ ispa.nyay1 t hır. n .ntikanı ıu alıyor BetıraL Tür.k meydan okuyordu. 
ve ne de A.lldmJ bulwıduğ;ı Avusturya- lmUlkunc ıllıak. olunuyordu 

Tam biletler (10) lira, yanm 

100 liraya aatwnası icap eden tam biletler biç aatıaa 
çıkanlmıyordu. Şimdi :l'aln.ız tam n ,.arım biletler vardır. 

biletler (5) liradır, Görülüyorlri lıaill zamanında her rıe,.iıı pahahlıj,a dof:ru n-ır~il ettij:I 
( Dlllıa var) bı.r zanıand~ MHU Pıyanıo İda•·esi Yılba~ı biletlerini on mil ..ıi ucuzlatmıştır. 

\ b\seı r-8~ jjljiiiı 1 


