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,-
• Yeni Tedbirler Alınacak 
Başvekil Parti Grupunda acil ted
birlerin ahnması lüzumunu izah etti 
GRUP HOKOMETiN TEKLiFiNi TASViP ETTi 

MOna.kale· 
Vekili Ali 
Çetinkaya 
istifa Etti 

• 
Münakale Vekaleti. 

ne Cevdet Kerim 
AnkU'11 ze (A.A.) _ C. H. Partisi Meclis Gm- ~Yeldi Dr. Rerik Saydam kfustiye gelerek 

Pli bnııün H;ıı/946 saat lfl da Reis Vekili Tnbzon bu buaush Hükômetiıa dtiı;ündüklerilli izah cıtti. 
1 n c edayı getirildi 

_.,,,,,,.. Ha58o Sakanın riynetinde Hükfnnelio s;;.. Blan bir~ luttipler ayni mewu üzerinde 6- Ankara, 20 (A.A.) - Mü-

laleb.i öıooriae bu lıafta i9ııde ilıinci bir içtima ak- kiı· ve mütalealanaı beyan ettikten sonra Başv&- nakal~t v~ Afyon_ meb'u- -- ..... -. -··· - -· -rkl 'ftırw o • ıbalı - s-- Dia Vb ., .,.,. - ~ 
leınu.tir. ~il tekrar sÖ7 alarak son;lao •uallere cevap ol.arak 

1 
. &U Alı Çetinkay!' aıbbi ~~~ 

Dlboya odtvalin.!a ~ limun merme Hi!- t>eyanıı41a bnlunmuş ve Hükumetin teklifi umumi ıl tan ~o~yı V~let va~f ... ~ Mihverin maksadı nedir? 1 Mac a r " arı Vaziyet Ciddileşiyor 
knmet(e •WIU&Sl miiıuıa.ip. y~ laatt:i ~un addedı- ı..,y·eı._,., İt1ifakla tasvip edilmolı: suetiyle eels.eye r den istifa, ebnİ.f ve yerme ~I• ' 1 
ı- icil yeai ıfllbirltt ı... M;tiınam maukere Jll(IV· ıı/ meb Cevdet Kenm 1 r·· k" . r 1 A "k h 
•auım •-.•ıı etmiştir. ... ııibaye~~i~·:~~- =- ___ ~ i:'!.daym::U tayini .~kaek ta ya, ur ıyenın OçlO pakta merı anın ar-

Münakalat Ve
kili Cevdet Ke
rim lnceda yı 
Nafi• H Münakale Ve
lıaietlainde yıllarca de
ierli hizmetler ıördük
tcn -a .Jıhi ıutbe,,kr 
)'iiziinJaı Utila edaı Ali 
Çetinkaya ıibi ~iibel.i 
bir devlet adamından bo
ıalaıı bir uekalain C eı:>
tlet Kerime tevdi edilmİ.f 
olntaQ iMıbetli bir karar· 
dır. 

Yazanı ŞOKRV AHMET 
~ oktor Relik Saydam laı
lb:O bineoıi bu~ eııerjjsi ta· 

wmda, geoç bir llJlftr 

lıuaamııı bulwıuyor: 
Cevdet Jj;erim. 
lll•füı ve Münakalat Veld!et!e

rinde yıil&rca dci:crli hizmetler 
Cördiiltteo sonra sıhhi sebepler yü
süıaclen ),ıJfa eden Ali Çefuıbya 
cibi ıecrü!H'li bir Devlet :ıdamm
dan boı;4ın bir Vekaletin Cevdet 
kerime tevdi edilmiı olmıısıııı tam 
İsabetli bir intihap adıl.etmek doğ· 
nı olur. 

Cevdet Kerim; orduılao istifa"?
., Yerip politika hayatına atıldıgı 
ıüadeoberi gittiği her yerde sem
pati ile karşılııwwş, aldığı her va
zifeyi tam hır muvaffakiyetle ba
ııannış ve Devlet adamlığı mezi.y
Yetlerini her fırsatta izhar ve ıs· 
P&t etnıiş bir oıüuevverinıizdir. 

G ö R T c E lngilterenin tasdik& iktiran eylemıttir. müstakbel hare- ·ıı·h k tt• be girmesi hak-
s t/ ·· HAVA HARBi kettorzınıdikkat 1 1 8 8 1 kında yakında 

YA~aıYOR ovge ere uç ı ·ı· E - k verilecek ··~ noktalı tekli-'i ngı ızler ssen, letakibediyormuş p t k 1 v· n -l arar 
.., L K. 1,. ro o o ıya a I • 

• oremcn ve ıe ı . • A d d .
1 
d . a· k f A -1 ta I yan la r ı n ricat 

ha Uı kesilmek üzere Son zan1aniarda yapı- Yunanutanda kat'ı a imza e ı ı ırço maru me. 
lan bu tekliften Anı e· bombaladılar hidiaeler bekleniyor rikalı harb lehinde ____ , __ _ 

Yunan o-dusu
nun tazyiki arttı 

• 
Amerikanın Yunanistana 
tayyare vermesi isleniyor 
llel8nd, 20 (a.a.) - Yugoo"1• lrudu

dunda Uakiipleıı ıe1eo babcrı...e ııöre, 
İıalyanlann Arnavutluktaki en milhlm 
i- ııııernzı olon Görke uehrinin pılı 
!<ıs mıııı....ıer içiade yanmaktadır. Ş&
tıir .henüz İta!yaolarm elinde buhaı
.,,alrta ise de, Yunan ordUSUl)uı. l<ızyl. 

!tinin çok ııddew oldulu beyıra edil
moktedlr. 

Yunanlılar, Florine • Görloe yolu 
lber.lnde Göı1- 14 kilometre ,ı... 

rnaU tarkJsinde bulunan Biltlicbta &eli~ 
rinde iki İtaylan ala:rını.n mukabil ta
arruzunu ı>üskürtmilılerdir. 

ll<!lgrod aıılteı1 mahfillerinin haber 
aldıklarına &öre, Ohri &ölünün :ırmak· 
ıarı üzerinde bulunan ve C..Crieenhı 

rika d ha.berdarmış 
L:mcira, 20 (A.A.) - Avam Ka

mıua.:;ında, Sovyet IIükümetine 
son zamanlarda yapılan U..· noktalı 
tcltlü üzerınde Bır!eşik Amerika 
ile isti<;are edilip edilmediği hı>k
lundaki suale cevabeıı BuUer de
miştir ki: 

•Birleşik Amerika Devletleri lıü
kU.•neti , :ln,ıiliz bükü.metinin Sov
yet hükU:meti ile yaptığı müzake
relerin sey ı• nden hırberdar tutul
mw;tur. Avam Kamarası şundan 
emin olabilir ki, İngiliz bükfuneti 
ile Birleşik Amerika Devletleri 
bü.k.ılmeti arasrn<lal<i münasebet
ler sdrı ve samimidir .• 

Bir Alman torpil 
motörü batırıldı -Bir lngiliz denizal h~ı 

kayboldu 
Lon<lra, 20 (A.A) - Bahriye 

takriben eo kilometre şimal ine düoeıı nezaretının tebliği: Dün gece tor-
. pille mücehhez bir Alınan motör-

Pogradet ,.ımne taarruz etmek Uzeı.., botu ile Riınal denizinde temas te-
Yunanlılor lakvl1e kıtaatı almaktadır. . ecl h-"' d . k Ue . . 

sıs en tuıı enız uvve r:unız 
Eğer Pogradel fehrl dlişeeelı: olursa Alman molörünü batırmışlardır. 
italyanlann G<lricedekl rlcel hattan' Alınan mürettebat gemilerimiz ta-
Jı:esilmiş bulunae11ktır. rafından kurtarılmıştır. 

Kral Zogo zamıınındald 1lnl!ormala- Lon<lra, 2Q ( A.A.) - Amirallılt 
rı giymekte olan Arnavut çetelen, Pog- dairesinin tebliğine göre, üssüne 
radetıeki benzio deplo>nnı brehava H- dönmekte gecilı:ıniş olan Rainbow 
mlı;>lerdir. denızaltı "'emisinin kaY'l:olmtııı te-

• 
Almanlar Birmiııgham'a şiıf. 
netli hır hucum yaptılar 
Londra, 20 (AA.) - Hava neza-. 

retinin istihbarat servisin.in bil
dirdiğine göre, Essende bulunan 
büyük Alınan mühimmat afilxi.ka
sile Krupp'un ranchroanı, İ.rıgiliz 
hava kuvvetlerinin akınları neti
cesinde yüzde elli ("işınüştür. FW>
rikanın bazı şubelet:i faaliy<>tlerini 
tatil etmek mecıburiyeünde kal
mışlar, diğer bazı servisleri de baş
ka vere mkled!Jmiştir. 

1 •• Nevyorlt, 20 (A.A.) - Bütün i~ıınaı 
LONDRA YA GORE oıııı!lara mensup birçok maruf Arreri-

kalı birkaç saattenberi ~ sarih bir ~ 
• kilde fjkirlerın; söyliyerek İngiliz d .. 

''Yugosl•vtaya tecavüz 
ihtimal d•hilindedir,, 

vasına olan itim.atlaruu bildirmekte. 
Amerikanın harbe gireceğini haber ver 
mekte, İngiltereye da.ha büyük miQas
ta maddi yardınıda bulunulması lü:t.u-

Viyana, 20 (A.A.) - D.N .B: munda ısrar etmekte ve mibverln ha-
20 teşrinisanide Viyanad.a bir rekal ve lahriktltını en ılddeW ifade

taraftan Alınan hariciye nazrrı !erle tenkit eylemektedir. 
wın fübbentrop, İtalyan harici.ye 

1 

Amerikan lejyonunun reisi Milo V•r
nazırı Kont Ciyano ve J aPOnya- ner ile meşhur Amerikan muharrirlecin 
nın Berlin büyük elcisi Kurusu ve den bayan Fani Hurst Amerikanın har. 
diker taraftan da Macar hariciye be !ftirakini derpiş edenler arasında 
nazırı Kont Csaky arasında saat dır. 

Stettin cıvarında Oder nehrinde . 
küçük '1ir ada iisünde inşa edilııriş 
olan kim,,,.vf mııddeleı f..Wikas>
nın dört binası tahrip edilmiştir. 

yarımda merasimle bir protokol İndianopliıı ticaret odasında beya.. 

imza edilnUştir. nalla bulunan Vamer fÖTle demiştir: 

1 
Macaı·i.•tanın 20 Ey JUi 1940. ta- - Amerika milleti Amcrikanıo dı• 

rihli Ü<; taraflı Alman • İtalyan· poda mubarebe)-e hazırlanmalıdır. Jı,. 
Japon anlaşmasın& iltihakına a.i.t merika İngillere ile onun yam başın• Kiel ve Hant1Vre'da (,'Ok büyük 

bir petrol tasfiye fabrikası tama
men imha edilmiı>tir. Breme'de bu

(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) . 

Italyanların Is. 
kenderiycye ye
ni bir hücumu 

---···-----
41 sivil öldü 70 
ıivil de yaralandı 

iı.IJ.a ıııı.,1ıı.·--•ıaı•111 llMloe"llo ' alan bu protokolun metni şudur: da mücadele eden milletlere mümkllıı 
Bir taraiıan A.lrnanva. -İtalya ve olan her yardımı yapmalıdır.> 

Zürih, 20 (AA) - Roma., .Ber- Jaı><>nya lıiikümetJeri , diğer taraf- Fenni Hursl da Veslclıester'de 60 i;a. 
!in V-e Ma<lridden gelen ha!berle- tan da Ma<:aristan hüküıneti ~a- clın k:lnbilnün mümessıııerl önilnde 
re ı:ıöre, siyasi müsa,hltler mihve- ğııda:lti h~lar1 müşahede ve tes- ru beyanatta buluııınuıtur: 
rin müstak>bel faaliyet Dl"(lj?l'am>- bit eylemişlerdir: _ Amerikanın harbe girmem m-.. 
nın ~ıdaki üç noktadan . ibaret Madde 1 - Macaristan, Berlin- Jest hakkında 1akmda hayatı bir brar 
o.kiul!"Wlu tahmin etnıek.tedırler: de 20 Ely!UJ. 194.-0 da Almanva, İtal- wrllecektir.> 

ı - Alınanyanın vakında Yuna· J nd · al 
-<-+and b. ·"-'ahaled b 1 va, aponya arası a lDIZ anımş Kabul edilen ınecburl ukerlik !ıiz. 
""" 

8 ır m"." e u 1lll- olan pakta j,ltiiıak eder. metine işaret eden bayan Hunt cAme-
ması muhtemeldir. 1 .. h .. • Madde 2 - Uç tarailı paktta rika hürriyeti müdafaaya 8%l11elmlş ol-

2 -00Almı:'1').~ Ce.be uttarı.k:. du derpi$ edilen muhtelit teknik ko- duğu için başka çaresi yoktun dem.il 
~ _ere . enız vazıyı> ın e mısyonlar Macaristanın meniaatle- ve ~öyle devam eylemiştir: 
~ır deR;sıklık yaratmadan evvel rine de taallii.k eden meseleler kar •- Oğlunuzun ası,erl talim rl>rmecl 
ita! "n. Fransız ve İsp~n yol. nok- sısmda bulıındui(u takdirde, Ma- sigorta edilmesi demektir, kat'! bir ha
ta: nazarları a:asında bır_ ıtılaf ze- car mümessilleri de bu k.oın.isyon- rış hakkındaki ümidsiz bu talime da
mını bulmak ısteın.ektedir. lann müzakerelerine istir3.k ede-1 vansnalıdır. Esir olmalı:tansa ~ 

3 - Almanya, mi:hverın Avrupa cekl dir 1 mek müraccahllr.> 
tesanüdüırii tahakku~ _ettirdii!ini ~·3 _ Üç taraflı ae.lctınl Amerikanın birçok meşhur Arnerllı:a.. 

Parti ve cemiyet adamı Cevdet 
Kuim mükemmel bir t~latçı
dır. İrşat ve tenvir sahasında Cev
det Kerim sevilen, dinlenen ve 
ılinıiyenıere doğruyu telkin eden 
bir hatiptir. Şahsını, hem kendisı
ai tevkil edenlere, hem Meclisteki 
IU"kadqLuma sevdirerek ve be
i:""'ılirerek t~ii vazifesıni bir nü
...._ sayliv addedileceı · dikkat, 
~iik ve heye<anla ifa eden 

(..&ftaa: 8L S, BI. T ele) 

Atlna 20 (a.a.) Yunan tetılitı: Gön- Lik.ki edilmesi lazım gelmektedir. 
ce mın~astnda Yunan ordusu İtal
yanlan1 fiddeUi ,müdafrıa ettlJderi mev 

zilerioden süngil hücumlarlle tardet

rnişUr. Morava tepelerinde Yunan ta
arruzları mutvafalı:iyelle devam etm.il· 
tir. 

Kahire, 20 (A.A.) - Mısır dahi
liye nezareti, 17 - 18 gecesı İtal
yanların İskenderıye üzerme her 
birı yarım saat süren dört hava 
akını esnasında 41 sıvilin ölmfuı 
ve 7<1 sivilin de yaralaıWl'l.14 oldu
ğunu bildirmektedır. 

İsviçrede F aşiıt Par. 
tiıi lağvedildi 

İskenderivenin Arap mahalle
Bern, 20 (A.A.) - İsviçre hiikil- sinde çamur ve kireçten ya:pılını.ş 

metı, cİsviçre milli hareketi. par- bir miktar ev tahrıp edilmiş ve 
tisirun lağvına karar vermiştir. Bu ,bir cami hasara u~amıştır 

dunyaya ıspat etmek ıçın İspanya .. 
ile cenubu sal'ki Avrupasının üçlü (Arkası Sa. 4, Sil. 1 de) (Arkası Sa. 3, Su. 1 de) 
ııakta tam manasile iltihakını .is
temektedir· 

İsv>ere telı?raf aiansınıo ~ 
muhabiri bi.kliı·i1or: 

Cianonun cumpdan evvel Ro
(Arkası Sa. 4, Sil. 5 de) 

aıııımm ıııınıııınnııııııımınııııııııı ınıım::ı:ı:ııı:mmmnıııınınıınnınıınuıııaııııııııııııugn mlllllllliu:ınııım 
Gün lUı ırıı DçDndetFD 

Yunanistanın 
Ciğerleri 
Sökülmek 

riye ol<acağı yeıde tersine dönen bbı 
nehir gibi geriye akıyor; öldüremiyor, 
ö:lüyor, hançerliyemiyor, hançerleojyor; 

(Arkası Sa. 4, Sti. 4 de) 

partinin •A<:tion Natıonale. ısmin- Mısır Kral ve Kabineııiniıı 
deki haftalık .mecmuası da tatil e- Yardımlan 
dilmistır 

Bu kararı bildll"en resmi tebliğe 
göre. son zamaııiarda yapılmış o
lan tahkikat '111illi hareket partisi
nın umumf hızmet servisleriru, 
gavn kanuni ve İsvıçre an'anelen
le telif edilemivecek usullerle ta
dı! etnıeğe çelı.ştı.ğ:ını meydana çı
karnuştır . 

İKDAM: Bu partı İsviçre Faşist 
len ta.raf ·ncl.ııı idare edilmekte ıdı. 

tskenderiyeye yapılan son hava 
akınlarında ölenlerin ailelerine 
yardım olmak üzere Kral Faruk 
500 MJsır Ba.şvekilı ile kabine ar
kadaşları da 250 İster!in vermışler
dir. 

Ad"'1 'Üzeriae Bava Hücumu 
Aden. 20 (AA.) - Bu sabah A

dende bir aydaırber:i ilk defa hava 
tehlikesi işareti verı.l:ınıştır. Zayı
at ve hasar olmamıştır. 

H.1VA TAARRUZLARINA KARŞI 

Şehrimizde alınacak 
tedbirler bitiriliyor 
Bu gece bUtUn harici ışıklar sönecek 

Harici ışıkların söndürülmesıne 
ve nak.ıl va•ıtalan ı.şı k1arının mas
.l<elenme•ıne bu akşamdan itibaren 
başlanacaklıx. Bu ak.şa.ın, şelırın 

muhtelı! yerlerınde yalnız 137 ma
vı ı:;.ıkJ.ı elektnk lambası yanacak, 
tramvay ve oıomotııl gııbı vasıtalar 
öolerın<lekı 1Ş1kları renklı cam
~~ ıç ~.111.1 da bcrhan&ı bır 

suretle ınaı;kaliyeceklerdır. 
Harıcl .1$lkların karartıl.ma ve 

maskelenmesı tecrühelerıne t:ıır
çok semtlerde evvelki ve dün ge
ceden ıtibaren başlaıını.ıştır. Kom
şu sahiller ve Bogazıçı vapurları
nın ne suretle sefer ya.pacakları 
hakkındaki emrin bugün Ankara-

(Ar.ka.sı Sa. 3. Sü. 1 de) 

Bulgaristanın bir 
dostluk tezahürü 

• Y anhşhkla Bulgar top. 
rağına giren iki as. 

kerimiz iade edildiler 
Sofya , 20 (A.A.) - Stefani: Bul

gar haıtıiye nezaretinın bır tebli
~ınde bıl<lirildığıne göre, Fatta kö
yu cıvar.ında yolunu ~ırarak Bul 
"ar arazisıne gırnu.ş olan iki Türk 
asken, ikı millet arasmdakı iyi 
kıomşuluk münaseıbetlen dolayısile 
.eriıest bırakılarak Tiı r k hudut 
makamatma ıade edilmıştir. 

BUGON1--
y akın tarihten 

sayfalar ... 

Yazan: Hikmet Niaan 
Y a:wa 3 İillcii sayfada 

Konuşan çöpler 
Yazan: Mahmut Yesari 

Yazısı 4 üncü sayfada 

• 
islenirken ... 

Ja)camıyor, yanıyor ve: 
- Duçe.. Duçe, ,;demiyoruz, )'tik· 

lll!k emri.nj, ulu kumanda.ru yerine ıe.. 

tircrruyon.ız. 

Feıyadını yüXseitiyor. Ve .. o yine 

Ven.edik sarayının balkonundan o bı.r 

kalem darbeoi.le çizdii!lmiz Porlresı ile, 
kara gömleği ile: 

Musollni J<es1riıı konJll&ll blr uti:ır. - İntikam .. intikam! .. Cii!erlerinı sö. 
Kısa cümleyi, dinamilı: kelimeyi, aerl kerek intikam! .. 
&Öyle!meyi Ye tehdit etmeyi MYer. Pa- DiJ'e haykın:ror ve .. aksi sada, AI· 
kat, bu defald tehdidine bir can hevll- navutluk dağlanoda cm cın ötüyor: 
nın ve lıı.naıun karıitıD da besbelli. - Hayır .. biz deıiil; hak bizden ın-

- Yunanislanın ciğerini ııökeceğlm•. tllı:am alıyor. Hak bize kan kusturu. 
Diyor. Bir pir taaarlayışı, bir roman· yor, hak bizim. ci~rlerimizi söküyOt", 

cı hulyosı, bir edip hayali ile bir an Simdi blr şair tasar\ayışı, bir roman· 
.. hneyı gö.ıerinlzin önünde tecessüm cı hulyası, bir edip hayali ile bır an 
eUirebilininh: . gözlerinizin önüne getirdiğiniz bu nh.• 
Ş;şman yüzü, iri ırl;rah ~ı, Trab- neye reaH!ede de "l'lli hakikat itııd""ila 

Juııcarptan bır ~ hatırası laşı:ran balı:abilirsinlz. Çüni;ü bir tarafta :ra· 
,.....ınuş bumu, "':'"" ı:enecl, lı:a1ın &ama aşkı, vatan aşkı, bayrak O<'kı, top
dudaklı ve reuı g.ı ile Duçe. Kara cöm rak aşkı, istiklaı aıık• döğüsılyor; öbilr 

lı!;tile yılların ete °'" ıılıftı.rdılı bil- tarafta sadece ve sadece telı: f"Y co
- ile boyunları Terlı:ova kemikle- tu,yor: İsti!.;\ lursı ve onun ~Atlttı. 
ruıe gömdlmüş kara ıömlekll bir te. CellM, boyun vurur, ip çeker, ca-
cavüz ordusuna hayk.ınyor: ile 

kal, asla istiklôl aııkı şişen bır cıl• 
- herle1iniz, durmadan, 11.lı:nadan ierdek.J havayı deJip söndüremez! 

ilerleyiniz.. Toa:u <lwnana, dağı ovaya Dünyanın her tarafında ve güncıa 
k:atarak coluk ÇOc.."U.k, öksüz yetim, ka· altında dalma tek ya.şıyan raıt:t,;mı. v• 
clın """ larumadan hançerliyerek, ke- vefalı kelime : İstiklAl oldu! 
-. 71lbnlı:. alılmu.. Bu .ıu ,.eni İstik!&!, ona Jiylk olduklarııu -. 
nl:lamuı, ~ med""13'etın, 1enı Av- edenlerin dostu; bor gorenlerin d~
ruJlQJUn emJ:1, DtlçeDin lrumandasıdırl rudır! 

Fakat, bra bulut ıılbı once Ama- Kahraman Yunan miljet! ik:ı a;pdıı 
vutluğa ı;:öken, daha aıonra oradan Yu- da, on ikı ayda da bel:ıemeba.l ona ıı .. 
nan sırur.Larmı tasan bu. ordu sel &ibi. yakatm.i isbat edecektir! 
tu1aıı gibi, orak ııibl, b8ııçer ııbt Ue- A. ŞEJCiB 

, mm••••••lllliınımnın:11uıınıııın• ı ı 



Büyük Tarihi Tefrika: 93 
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=======~= \ :ı:an: ZİYA ŞAKİR 

Velid bir emirname ile Mehem-

med Bakır'ı zindana attırmıştı 

GÜNÜN . -~ 
TENKITLE.RI 

"' 

inanan yenilmez 
Avrupa harbi baslaınadan çok 

evvel, bugiin başlıyacak harbin 
dünkti harplere hiçbir bakımdan 
benzemiycccl:ini dinledik; harp 
ba~JadU.lan sonra da, denaet ve 
ihanete dayanan ~ ıldırım harbi 
taktikasının tatbik edildiği saha-

Müt·e· addit zevceler aldı. Bunlar- •ı Emeviler, hiç bir zaman kendi.sine larda ordııları nasıl bozı:ıına uğrat
dan. dokuz erO::ek ve dokuz kız ev- karsı emniyet ve itunat l!ÖStenne- t1'"llla şahit olduk. 
!adı dunvoıva l!eldi. Erkek Ç()Cukla- mışler .. Şem halifesi (Velı<lJ in he '.l.'ank ve ta~ j·are, çelik ve demir 
rından ü~ü. küçük yaşlarında ve-ı•abına mütemadivcn kendisini ta- ihnaelle beraber bir senf'clenheri 
fal eltiler. Diğerleri, uzun müd- rassut evlemışlf'rdir en büyük ı·olü oynuyor. , :al al
det vasadılar. 1 Bu takip ve tarassutlar, ilk za- tında bulıınan Avrupayı ı.wtör ve 

Ima1111 Zeynel Abidin: e~i_z manda zararlı olmamıştı. Fırka! ihanetten fethetti, madde de
derecede. halim ve selun bır tabı- sonraları siddetini arttırdı~ art- nizler aşıp taş üstünde taş bırak· 
ata, bulun hayatında hiç bır kını- tırmıs ve nihayet zalimane hare- mcyor. 
sevi rencide Qtmiyecek derı:ccde ketler ~aşlamıstır.' Bugün işgal altında bul1111an Av-
v\iksek ahlak faziletine sahıptı... V lid B""tü H. h Ik n bu rupada, tankın, tayyarenin, demir 
Bütün o- r·· t b" ··k· ve ın· e • u n ıcaz 3 ını ve relin,"in önünde sag"lam, sarsıl-m u, anı ır su un - ta k .. besledi-ki · h. et ve ' 
ziva içinde ııeçt.ikten sonra, Hicre- za ar,ı_ erı urm maz bir inancın, inanç dolu göğüs-
tin 94 üncü senesinde Muharrem muhabbetı kıskanmc•. Medine va- !erin ruhlu çemberini gördük mü? 
avının 18 inci salı l!Ü~Ü Medinede !isine ııönderdiıh • bir emü·name. Norveç, Hollanda, Belçika, Fransa 
vefat ettı. Mübarek nilşi muazzam Ue, (Mehemmed Bakır) ı zindana madde halinde, güneş altında eri
bir ihtifal ile kaldırılarak (Bak"i) attırmıştır 1 yen buz, ateşle bilkülüp kırılan 
kabristanında amcası (İmamL Ha- Bu zindarı hayatı onun üzerinde demir gibi kendilerinden kuvvetli 
sanı ın kabri yanına defnedildi. en küçüz bir tesir bile husule ge- moddeye esir oldular. Fakat Var-* tirnıemiştir. Hayatının bu felaket şovaıun etrafına çevrilen ruh çem-

Bu bahse hitam verirken, istit- ve iztıraplı ıtünler:ni de. yine ce- beri, o müthiş alanı on beş gün 
rat olarak sunu da ilave edelim: nabı Hakka karsı ta.at ve ibadat i- durdurdu; Finlerin inançlı gö~.iis-

(Ali Resül) ün en ı:üzide bir ı le l!eçirmiştir. !eri Baltıktn ölmiy..,ek bir tlestan 
rüknünü teşkil eden .. ve yaşadı~ Bütün (Ali Resul) ün ilmü irfan yarattı ve l\bnş sahillerinde sağ-
m .. dd t f nda (lmamı. z J laıı1, sarsıln1az intt:-.·. ür yüz bia u e zar 1 eyne hususundaki tabii meyilleri cüm- ' 
Abidın) in iizerine kanat l!eren kişilik İngiliz ordusuna denisler-
(Zcvneb) de, kısa bir fasıla ile fani lesinden olmalı: üzere. (İmamı Me- den yol açtı. 
cihana veda etmişti. (İmamı Ali) hemmed Bakır) da (tıb) ilmine Göriccde çelikle demiri yenen, 
ile (Falına _ tüz _ Zehra) nın son heves etmiştir. Ve bu ilmin bilhas motör seslerini susturan da inanç
ev11tları olan bu faziletkar kadın, "" ~z hastalıklarının tedavisi kıs- tır. 
bütün ömrünü, sevııili birader za- mında. bir haylı terakki ııiister- •Yunanlılardan mürekkep bir 
desi (Zeynel Abidin) in hayatını mistır. kafile kürii.k bir gemive binettk 
muhafazaya vakfetti. Amca zade- İtimada savan olan bazı eski ta- 12 Adodaki kiiçilk bir italyeıı ada
lerinden (Abdullah bin Cafer) ile rihlerin rivavetlerıne nazaran, ba- sına rıkmışlar ve adadaki başko
izdivac ederek (Ali), (Avnü Ek- zı amalann _gözlerini tedavive mu- miserle iir askeri siliihlarile bera-
be ) (Abbas) · d ·· tk k her esir etınişJerdir ... r • ısının e w:: e e ve vaf!ak olmus.· onıın bu maharet 
(Ümmü Gulsti.m) ismınde bır kız İşte ruhun maddeye bir kere da-
evliıt dünyaya ııetirdı. ve hazakati, kerametine abfolun- ha galebesi, işte inancın maddeyi 

Zeyneb, zeka ve dırayetin. şeca· ınuştur. gülilnc eden bir gösterifi. 
at ve metanetin adeta tımsalı ı.dı ( ATkası oor) İnanan ;ı:cnilmez!. 
Ji;msaline nadir tesadüf edılır dere- Selami l:uet SEDES 
cede fesahat ve belagatle söz söv- J ~ ERLiK iSLERi 
!er .. söylediiii sözlerın hakımane ı- ' 
fadelerile muhataplarını havrdle
re .'[arlc ederdi. 
Mısırda vefat etti. Mübarek ı>ıişİ, 

orada defnedildi. 

BEŞİNCİ İMAM. 
(MEHElMMEO. BAKffi) 

Kısa hizmetliler çağırılıyor 

1 - Askerliklerine karar veril
miş olduı.!u halde muhtelıf sebep. 
!erle Yedek Suhar Okuluna sev
kedilmemi.ş olan vüksek. tam ve 

l.__P_l_v_A_s_A_I 
Bir kısım ithalatçılar 
mallarını çekebilecek 

D 1 Ş~=--= 
POLİTİKA 

Tramvay ı1.cretl erine 1 f lngi!iz ticaret 1 
Mülakatlaı, 
mülakatlar 

zam t ki • f ~ ., d • ın Ü m es s illeri 
e l eatl l nin bir dileği 

Yav.m: 
Prol. Hüuy;n Şi!hrii Baba 
ll-JI a :p, bir d urııunluk 
g--~ hasma girmif gibi dur Bazı seferlerin kısalhlması ve küsu atın kal

duılması da bu teklifler araHnda ... 
Linıana g .... i~n va
purların a Ü r 'a t!e 
tahliyesini istediler 

• kea - filhakika bu d 
gunJ .k nisbidir. Her gün şehir! 
bon bardıman edilmekte, vapur~ 
ba .ırılnıakla, tlonanınalar dcnizı 
dibine indirilmektedir; fakat 

<§. ehir Meclisi dün Necip Se rden.geçtinin reisliğinde toplanmış 
~ve ruznameye dahil bazı ehemmiyetsiz teklifleri ait olduk

ları ke>misyonlara havale ettikten sonra Samatyada başlanılan ka
dastro faaliyeti için postalara iki ehlivukuf intihap eylemi.ş ve şehir 
hududundan harice çıkarılacak ve harirten gelip şehirden geçirilecek 
olan hayvanların geçebilecekleri yollara ait mazbata da kaL ul olun

Jl-Iemleketimizdeki in- hafta içinde milyonlarca kişid 1 
mürekkep ordular ve meınlekeılı 

giliz ticaret mümessilleri darmadağın edilmemektedir. O 
dün mıntaka Tiaret Mü- alıştığımız için bu durumu sa 
dürü Avni Sakmanı ziya gibi görüyorus - s.iyasi faaliy 

muştur. 

Diğer taraftan Elektrik, Tram
vay ve Tünel idareleri muamelat 
ve hesaplarını tetkik eden müra
kıplar hey'ctinin hazırladığı bir 
rapor dün Şehir Meclisine veril
rn istir. 

Çok uzun olan ve bıı idarelerin 
çahsmalarile hesaplarını hulasa e
den bu raporla dört mühim ve ye
ni teklıf de yap,lmıştır: 

1 - Tramvaylarda bilet satışının 
süratini temin için küsuratın kal
dırılması, 

2 - Halkın istirahatini ve ihti
yacını boz.mamak şartile bazı se
ferlerin kısaltılması ve aktarına bi
letler ihdası, 

3 - Pek uzun olan bazı mınta
kalarda zam yap.ı:nası, 

4 - Saat 17 - 19 arasında tram
vay !ar fevkalade kalahalıklaşıp iz
diham arttığından ya iki biletçi 
kullanılması veyahut da kontro
lörlerin biletçilere bilet kesmekle 
yardım etmesi. 

Teklifler usulen tetkik edilecek
tir. 

Muallimlerin 
zam farkları 

Aybaşından ı:..ıl..i.ı

r en verilebilecek 

Peynir işi lıaia 
halledi lem ecli 
Toptancılar bakkal
lara mal vc.r:ıniyor 

ret etmiıler ve limanım • mubteliI mcrkeıler arasında devi 

l adamlarının mekik dokurcas za mal getiren vapur arın gidip gelmeleri harikulade bir i ı;ok seri boşaltılmasını le- oldu. Fon Ribbentrop ve Kont Ci 
menni etmişlerdir no ömürlerini Bcrlin ve Romad 

I, Jngilizler va~urların ziyade seyahatlerde, otellerde g 
,,. 0 k bekletilmemesini, çiriyorlar. Sefere h:ç alışık ol 
'" yan, hat'-8 ömründe bir defa meı 
çünkü bir çok seferler lekeli haricine çıkmış olduğu lı 
yapılmak meburiyeti ol- tırlanmı.yan l\Ioloto( Yolda~ da 
duğunu söylemektedir • sari modaya uyarak Berline kad 

Mürakabe komisyonunun bütün lcr. Limanlar işletmesi gitti. Rus Hariciye lfomiserio 
ihtarlarına rağmen peynir işi bır seyahatinden ev\•cl Führer İ<pa 
türlü halledilememi.ştir. Bazı top- Umum Miidiirliiğii nez- ya hududuna kadar gideı-ek Fra 
tancı tacirler komisyonun kararla- dinde yeniden teşebbüs- ko ile görüşıniis, volda !\fare 
rını talbik etmemek için hin bir ler yapılacaktır. idarenin Petenlc konusmab ihmal etmem' 
türlü çareye baııvurmaktadırlar. hrıısaşİ mavnaları kirala- dönüşte acele Floraıı<aya gider 
Komisyonun kararına göre top- maırı beklenmektedir. İtalya Başvekili ile mükaleme 
tancılar 40 kuruı;tan peynır sat- "\·========='---~---'· ,j bulunmuştur. Berline avdc~i 
maları lıizım geDrken 50 den aşa- - müteakip Rus Komiserlı>r Heye 
ğıva vermemektedirler. Büyük 1 1 Rl!isini kabul eımi~tir. :lllsafir b 
bakkaliyeler mecburen elli kuruş- ADLi\'E V'I> pQı_' S 

1 
nüz memleketine varıp nefes 

tan almakta ve birçok masraHar _ ınadan Bulgar Kralı Boris Alm 
yaptıktan sonra yine perakende o- ı----· ya yolunu tutmuştur. Bulgar Kr 
!arak halka 50 kuruşa satmakta- 1'.ı1 •• l • • Sofynya henüz dönmiişken bn ·· 

1'\1.!l.USİ~ 1Cel1 ~llf de Alman ve İtalya Hariciye N dırlar. Diğer küçük bakkallar ise _ zırlarının Viyauaya giderek ~~ 
elliye alcLkları İçin gizlice halka d b. , • car Baş ve Hariciye vekillerı 
60 kuruştan aşağıya satmamakta- avası ı·cı··._ -_ 'i" .; - " görüşmekte oldukları haber ver 
dırlar. Toptancılar fatura verme- Jiyor. İspan;va Hariciy~ ~ ,._. 
mekte ve yahut elli kuruşa satlık- (Sunncr) de ikinci defa olmdt 
!arı halde 40 dan fatura vermekte- Halit F r.hri ve r ~a,\a- zere Berlindedir. Görülü>·or ki 
dirler. E~er yabancı bir müşteri f J Pirene d.ığlarından Balkanlaıa 
gelir ve "'eynir almak isterse bu şı müd . aa arını yaptı s~rka kadar uzanan ge~ bir 
defa da yeni gelmiJ; olan 20 kilo- dinme ve uj;Taşma ~ardır. Allah 

cUyanış = Ser\•eti.tünun> mecmua-
luk tenekeleri Vermek istemekte- sında çıkan cPocda> adlı tiirin müs- yarattıı~ı. gliııün,yirmi dört sa 
dır. !er çu·· nku·· bu tenekele•· bır· az tinin bu kadar i<lere ve faaliy• 

• "" i<Q1çen mahiyette görülmesi üz~rine -t 

d 14 15 k ·ı · kt a· müsait olması cidden dikkat~ urunca - ı oya ınııne e ır. mecmuanın neşriyat müdürü Halit · 
Y · to t J--~ b h 1 d g" er. Göriilüyor ki Alınanbrın Fil. aru p ancı .., .. an uz ane er e Fahri Ozansoy ile şüri yazan Cahil •-

(İmamı Zevnel Abidin) in vt!fa- orta chlivetnamelilerle vine kısa 
tından 90nra, Imamet makamı, en hiı-met hakkını haiz oldu~ halde 
btivü-k oı?lu (Mehemmed Bakı) a kamlpara iştirak etmemiş olan 
ıntikal etti. ehlivetnamesirler 1 Mayıs 1941 de 

Bu zatın veladet tarihinde de Yedek Subav Okuluna sevkedile
ihtilıif vardır. Bazı tarihler. hicre- ceklerdır. Bu sebepten: 
tin 57 inci senesi recep ayının ilk A) ~O yılında lise ve muadili 
\'e vahut ıkinei l(Unü tevellüt etti- mekteplerle daha vüksek mekteı>
ıhnden bahsederler. Bazı tarihler !erden mezun olduiiu halde tahaile 
tse, avnı senenin Safer avının ilk devam etmivecek olanların. 
haftasında dünyaya geldiğini ri- B) Yoklamasını vaptırdııh ve 

Eııterşanjabl memleketlerden ya İlk mektep muallimlerinden zam 
pılan ithalattaıt dolayı ~ aydan- farkını alamıyanlara bu u;tihkak
beri tehir edilen mal bedellerinm !arının süra.tle verilnıeı.i için yeni 
dövizle tedıyesi işıne derhal baş- bir formül bulunmuştur. Bu for
lanması için Vekaletten dün Ta- müle göre, Belediyenin fevkalade 
kas Sirketıne emir gehni.şt:ir. Bu bütçesinın 2 ııci faslın111 1 inci mad 
suretle ithalatçılar derhal malları- desinden 14.900 liralık bir müna-
nı çekebileceklerdir. !<~le yapılacaktır. 

reri Avrupa l{ıt'asına filen hak• 
bekliyen peynirleri 40 kuruşa al- Jeyhine açılan davaya dün üçüncü as- bulunmasının bütün net'.celeri 
mak kabil olamamaktad:r. Pera- "-e ceza mahkemesinde devam edil- •• 

~ elde etmek için hiçbir gayret ~ 
kendeci peynirciler fiat mürakabe naiftir. çalışınadan çekinmiyor. Yası b 
komisyonunun bütün toptancılar- Dünkü celııcde maznunlar müdafaa- şebeke halinde iberik yanınad 
dan ellerindeki mallar için beyan- ıanru yapmışlardır. Halit Fahrinin ve- sından, Balkan şibihecziresinde 
name istemesini ve bundan sonra kili. bir eserdeki kelimelecin ayrı ayrı İtalya çizmesinden Norveç, Da 
da buzhanelerdeki peynirleri kcn- değil, eserin kül halinde tetkiki ve on- markaya kadar kollarını ll%ahY°. 
trol etmesini istemektedirler. dan sonra milstehçeıı olup olmadığı Londra telgraflarına göre bü 

vavet eylerler. · Yedek Subay Okuluna sevk~l-

Bütçe encümeninin bu hususta
İtalyaya yumurta ihracatı iti maz.batası dün Şehir Meclisi 

hey'eti unıurniysıne verilerek ka-
İtalyaya yumurta ihracatı için bul olunmuştur. Bu farkların ve-

Diğer taraftan toptan olarak pe- hakkında bir hüküm vermek iktiza et- hummalı faaliyet Avrupaya Y 
rakendecilere 67,5 kuruştan veril- tiğini, nitekiın cAfrodit> eserinde ba- ni nizam denilen şeyi vern1ek . 
mesi icap eden kaşar peynirleri de n kelimelerin müstehçen mahiyette bunu kat'ileştirmek için sarfedı 
75 kuruştan aşağı verilmemekte- teliıl<l<i edilebilmo:erine rağmen tem- mektedir. Filhakika ispanya es 
dir. 

1 

yiz m&hkeınednin de eseri kill halin- sen Bitler - Musolini badleritı Medine şehrinde dünyaya ııel· dilh halde mektebe 1?e<; ııittiitin
dii( i muhakkaktır. Fakat onun a- den ve yahut srlıhi sebepten dolayı 
sıl mümtaziveti, hem pederinın ve mektebin bu devresine vetıseme
hem de valdesinin, (Hılşımi) ha- miş olanların, 

dün Mmtaka Ticaret Müdürlüğün- • rilmesine aybaşından itibaren baş
de toplanılmış ve ihracat tacirleri !anılacaktır. Süt fiatlarmın gittikçe artmasL de mütalea etmiş bulundudunu söyle- aya"'ını U)'dttrmuşlttr. Franko 
arasında taksim ediLmi:;lir. ----o---- üzerine krema fiatlarında 00 den ~•,tir. 

0 

talya ve Almanyaya ancak ııı 

nedanına mensup olmasındadır. 0) Sılıht mazereti dolavısile er-
Pederi (İmamı Zevnel Abidın), tesi seneVt! hır&kılanların hemen 

amcası (İmamı Hasan) ın keri- subeve ıniiracaatları ılan olunur. 
mesi Ümnıü Abdullah ile izdivaç_....,..,....,..._...,. .......... __ ....,,..._ ... 
etmiş.. ve bu iz.divaçtan, (Mehem
med Bakır) dünyaya ııelmiştir. Küçük Hcb rler 

Dof?duitu zaman ilk isim olarak ---------------.. 
(Mehcmmed) teomiye edilınistir * Erzincan Ye havaU.inde zelttle 
Ve sonra kendisıne ( Ebu Cafer ) dolayısile açıkta kalıp İstanbul vıl!ye
künvQ.Si verilrn.iştır. ti emrine verilen muallimlerin maa, 

Bu zat ta, hant'danına has olan !arklarının ödenmesi için taıı.uaı bu
bütı.in faziletlere tcvariıs etmısti.r lunamamı.ştır. Nihayet; bunJonn bütçe 
Ve pederi, ceddi ve diiier hanedan. tasarru!undan tedıyesı rtıuvatı!t görül
erkılru ııi.bı z.eka. lisan ve talıikati ' mt.ıftür. 
bılhassa beseri faziletlerile. muhi- · * Üniversile Hultuk ve iktisat Fa
tinde buvtik bır mıimtazıvet kes- kütellerlnde dünden ilıb:ıren yeni denı 

Denizyollan idaresindeki 
auiiatimal tahkikah 

Deni%yollan !d...,.ınde biletler tize 
rinde yap11.an suiistimal hakkındaki 

tahkıl<at dördüncü sorgu Mkimliği ı.. 

ra!ından dön ikmal edilmiJtir. 
Tahkikat neticesinde gişe memurla 

nndan Sa!AhaddJn, İsmel, İsmail Hak 

kı ve Asal, bileUerde tahrifat suretile 
mu.hım nliktarda parayı ihtilA& sureti 

le zi.ınnıetlerıne geçirdikleri anlaşıld.ı

i!Wdao, bu suçla muhakeme ed.Umek 

uzerc birin\.-'J ağırreza mahkemesine 
vcrılmiflerdlr. Yal<ında muhakemeleri 

bcvlemiştir. 

Cocukluk zamanları, - tıpkı pe
derı ıııbı - sükünet ve rüküdet ı

yılının Seminer ve ameli kltr mesai.le- oe 
•he başlanmıştır. Tcknnl talebelenn 

başlanacaktır. 

Dün cezalandırılan 
ıoför ve esnaf 

her ikıstne de devamları mecburi tu
çinde gecmistir. Pederinin o derın ıuımuştur. 
iıwva hayatında mütemadiyen tıi-
at ve i.badat ile mesııul olması, o- * Eyüp kazası dııbilinde 309Z liııl 
nıı da avnı hislerle müteh"5S1S ev- lıına vergl.olnin müruru zamana uğra
lemistir. tıldığı Şclıir Meclisine bildlr!leftlı: bu 

Bövle olmakla beraber. daima ,paran• talıakkuJ<aııa.ıı t«nzillııe ism 
rekırbet endisesıle muztarip olan alınmıştır. 

llui•mtn Etl•hi Rom•nı: 1 :l 

rÇolb>aın VoOdu:;ıgul 
" Yazan: MAHMUT YESARi " 

Paşa, İstanhula döuiince, Vehbi 1 örtülnıii> geniş sedirlıı yanındaki 
biı·kaç gü.ıı içinde, borçlu eı: ndeıı yer minderine diz çökmilş, elin<leki 
kapatılmış ucuz bir konak buldu. dol<>an dokU71U kuka tc,IJilıi çcke
Konağın taıniri, tcfri"i içiu hafta- rck siikut ediyordu. 
!arca durmadan çölı,tı. Paşa, Vcb- Pa"a: - Vehbi, bu gece, seain 
hinin bu faaliyet \'e gavretiniıı pek bir durgunluğun var .. niraz konuş, 
boşuna olmadıj:ını biliyordu. Fa- canım sıkılıyor, dedi. 

E~et altıncı şube memur:larm.ın 

dünkü kontroUeriode belediye zabıta

sı talimatnamesı.ne a7kın hareket eden 
21 şoförle 12 muhtelif em:ıt tıaklann
da ceza zaptı tutulmuştur. 

vurmu)itu: 
- Dü~üıunüyorum değil. Fakat 

c,...ret edeıniyorwn. Bir kere ai· 
zım yandı. 

Vehbi, söylediği sözlerin tesi
rinden emin bir vaziyel alarak: 

- Velinimetime akıl öğretecek 
kadar hadnaşinas değilim ve lakin 
zalı devletleri pek beyhude endişe 
bu.vuruyorlar. Kadmdan ka.Una, 
aileden aile.ye fark val'dır. Bir iki 
tec:rübcııin ne gibi muhaziri olabi
lir! Abdi iciz fe\1aldi azin1e memul 
eylemekteyim. Eğer kuluuuza em

kat dikkat etmişti; Vehbi büyük Vehbi, göğüs geeiı-di: -
mikyasta hırsızlık cdeıııi)·orJu. 0~ sılaneJcrini dÜŞÜUÜ)'O!"liJTI, 

Zatı il- rli havale buyurulursa 111i11 gayri 
hnd her '\'Cçhile rılna, müst{'~na ve 

nun ancak ı,üçül• l•ü~tik, mesela Paşa hayretle sordu: 
sı'lacının yevnıiycsini dört kuruş, - Beni mi düşünüyorstm? 

ka<lrii haysi;\·eti &s.ıfanelcrHe kü
Tu- 1 fiiv bir dııhteri ı>~kizeedn hulabil

Pl.::.'klirtim münıkiin ve muhtemel
dir. 

koltukçunun hesabını yaruu lira haf şev! 
fazla göstererek, kumaş, astar ıri- - Öyle ya devletHm, bu yalruz
bi elden aldırılan -~yaların yekıl- lık nice zaman devam edecek ... Bu 
nunu kabartarak, hasisçe hırsızlı- aşiyanei saadetin böyle boş dur
ita gücü yetiyordu. Vchbinin ver· ması reva ml? 
diği hesap pusulalarııu okuınak - Haklaa var Vehbi, yalıuzlık 
paşa için ayrı bir cğ·lcııce olmuş- pek güç! 
tıL - Malua efendime olan fartı n-

Bir Ramazan gecesi teravihten budiyetiın saikasile sliylüyoıımı, 
son'a mi.safirler gitmiş, paşa, se- bakirin fikrince devletlinıe bir re
Iamlıkta ~-alnız kalmıştı. Vehbi, o- fikai hu,·at el2emdir. 
nun otu.rduiu, açık yeşil hareli tıal Vehbi, oau - uyıf yeriaden 

Paşa güldii: 
-- Hn)·ıli olmıyacak duaya amin 

di~·elitn .. 
Vehbi, tesbihinin imamesini ö

ııe"~k yeminler ediyordu: 
- Uğuru devletlerinde hu ca

n111 bir kıymeti varsa ni.rı cehen
neme yanayım. Rabbena hakkı i
çin derırnu dilim dnğıdarı eseftlr. 
Bir kere emrediniz velinimet. 
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Kadıköy HalkeYİ okuma 
bilmiyenleri davet ediyor 

yuz en t.ere., .... · ıa ı a artmıştır. na iliv;ten bu kadar senedir neşriyat · 
karşı açıkça ınuhas.ım vaziyetıoıl 

MAA.RIF 
müdürlüğü yaptığı ve eser yazdığı hal- girmeğe de hazır olduğu anla' .. 

mıyor. Tereddüt ve teenni et!• 
muhakkaktır. Alınacak nimeti 
nekadar ~ok olursa olsun. Frau 
da henliz yeni nizama tamanıen 
yağını ııyd!ırnrnş değildir. Hitl•1 

Petcn mülakatı, Laval'in mükt 
rer Paris seyahatlerile takviye 
dikliği halde son adım atılm:.ş 
rünmüyor. Belçika, Hollanda, N 
''eç, Danimnrk:\ i~gal altındadırl 
ve yeni nizan1 hakkında rey iz 
edecek bir vaziyette bulunmuYO 
!ar. Bu listeye Lehistan da ilb 
olunabilir. Yalnız kendi 
!eğile Almanlan davet ederek Y 
ni nizamı beninısiyen Romn~ 
hariçtir. O mihverin temayüller•

1 tam intıhak halindedir. Macar_. 
da hu Viyana mülakatında Avr~l'ı 
mliceddet formülüne intıhaka 
vet olunacaklardır. Bulgarist . 
da Kral Boris ağzile böyle bir 1( 

Kadıköy Halkevi okuma vazına 
bilmiyenleri parasız okutına:kta
dır. İsteyeıılere Okuma kitabı, ka
lem kalht Halkevi tarafuıdan ı>a
rasız verilmektedir. 
Kadıköy Halkevi Kadı.köyün.

den Bostancıya kadar okuma bil
miyeı;ı her vatandıısı bu vazifeye 
davet etmektedir. 

Edebiyat dekam 
Ankaraya gitti 

Üniversite talim taburu 

finiversite ctalim taburu• nda, 
liselerde ve üniversitede hic bir 
caskerlik dersi. ııönnemiş •ılan 
talebeler için veni bir dershan':! a
çılmıştır. Burada bu vıl 60 ders 
yapılacaktır. 

Mektep değiftiren talebe 

Bir mektepten diğerine ncrkil 
suretile ~den talebelerin ver ol-

Üniversite Eldebıvet Fakültesi madıı?ı bevanile çevrilmeleri Ma
Dekanı .Hamit Uyj!UilSOY dün alt- ari! Vekaletince uvl!Ull l!örülme
sam Ankara;ra gıtmıstir. Dekan 
Fakülteye ait bazı işleri takip ede- miştir. Dün verilen bir emir muci
cektir. bince mektep müdürleri her mü-

de bö7le bir suçlu mahkemeye se\'kedil
memiş olduğunu, aynı zamanda mual~ 
lim olduğ·tnu, binaenaleyh bu şiir 

mü•tehçeıı olsa)'dı neııertmi,yeceği ta-
bil bulunduğunu söylemiş ve hayatın
da, iddia mak::ımlDl işgal eden müddel
umumt m\ıavininin ağırlığı kadar ki-

tap yazmşı bir adamdan böyle bir ha
reket sadir olamıyacağm1 ilAve etmfı

tir. 

Müddeiumumi muavini Atili., Halit 
Fahrinin son sözlerij'ıe işaret ederek ez
eümle demi~tir ki: 

- Halit Fahri Ozansoy eğer benim 
•lırlıllımm yarın kadar kitap yaımıı 

olsa.ydı bu şekilde blı:- söz söylemezdi! 
demi~tir. 

ft.1ubakeme, karar verilmek Qzere 
ba§ka güne bırakılmıştır. 

iki hınız altı.tar ay yatacak 
Dii?er taraftan yakında bir cTa-ıracaati kabul ederek hiç bir tale

rih Kurultayı• toplanacaktır. De- beyi ııeri ı;evir.miyecekler ve tale
kan bu hazırlıkla da mesııul ola- be adedi fazla ise o suııflardan su-
caktır. be acacal<lardır. Zonguldai!a gönderilmelı: üzere Kon- tihaktan kaçınması miisteb'at ,t 

ğildir. Yugoslavya daha ziyade 
1 ya vapurunda bulunan Cemal adında kindir. 

Paşa, omuılarma attığı zerdeva· 
boy kürküne kollarını ıt"l:irirken: 

- Kafi, dedi. inandını. 
Vehbi, iki bükliim olm~. paşa· 

yı harem kapısına kadar teşyi et
ti: 

- Emrinize muntazırım devlet
lim. 

- 1\iünasip bir şey lıulıınurlMI e 
zan1&n düşünürüz. 

Bu gcu,deıt sonra Vehbiye yeni 
bir faaliyet sahası açıldı. Paşayı 
ikna etme!< için hiçbir fırsatı .ka
çırmıyordu. 

Paşa, İstanbula geleli bir sene 
olınuştu. İlk aylar Vehbinin biraz 
yüzü gülıniiş, fakat yavaş yavaş 
parasızlık, işsizlik başgöster~ti. 
Konakta; gündüzleri U!""lklarla be
raber kahve ocağında, geceleri - o 
da biı kaç saat - paşanın selftmlık 
odasında bir makina intizamile 
yaş=ımak Vclıbiye azap veriyordu. 

birinin eşyuı arasından bir sandık ça
sindeki manayı Vehbi pekala anla- lan Şerif ve Yusuf adında iki kişi ya
mıı;tı. O, İstanbulun eski, ki- ka lanııı.ışlar ve me§lıut suçlar kanunu 
bar ailelerinden bir kız istiyorclu. hükümlerine gör• asliye dördüncü ce
Vehbiyi de en çok bu nuik, ince 

1 
za mahkemesinde derhal yapılan mu

nokla düşündürüyordu; ihtiyar pa- lı.akemeleri neticesinde altıpr ay haı>
şaya kız verecek aile herhalde ih· .., mahk6m edilmiiler ve tevkif olun. 
tiyaç, zaruret içinde olmalıydı: muşlardır. 

•Fakat böyle kibar düşkünü ftka
rayi sabirini nerede hıılmalı?. 

Vehbi, vaktile Samatyada bir 
karpuz sergisine!. cığırtkanhk e
derken Eftik Dudu ile t1Ul1Şmı1tı. 

Dııdunıın İstanhulda bilmediği ta-
nımadığı ev, aile yoktu. Her yere 
girer, herkesle içli dışlı ' onu(lll'
du. Kısmeti .çıkmıyan kızlara bea 
bulur, •artık orkek oldu, mürih-
vetini görelim• diye evlendirile
cek toy mahalle delikanlılarına 

kez sağlık verir, gırı boyamaları, 

yazma mendiller, klaptaıı i.şlmııell 
çevrelerle dolu boh(asım inliye ia
liye koltnğunda taşıyarak -
semt, ov ev gezerdi. 

* * Kuruçeşa\ede Etibank . kllmür de
posunda anıelelik: yapan Ihsan, gece 
bekçisi Rasimi aralannda çıkan bir kav" 
ıa neticesinde kömürle başından ya
nılamışıir. Yaralı bııstııne,-e kaldınl
~. mçlu yakalantıııfbr, 

* Cıbali Bostan sokalc 42 ııumara
da oturan 8 yaılannda Bayro.m, İnlrl
sariar idaresinin merdivenlerinden ti.il.
terek y•ralanmıştır. * Pangaltıda Rumeli caddesinde 10~ 
numaralı evde oturan 75 yaılanndalrl 

Ahamiıı oiiu Yervant çepned• "" ta
prken kalp sektesinden Olınill«lr. 

* Bilyilkderede Elma dalında otu-
Eğer paşa, evlenecek olursa ~lip

hesiz etrafa bir hayli para saçıla
caktı. Vehbi hn sarfiyatın serpin
tilcrinden üç, brş istifade edecek
ti. Velıl>i, bol bahsiş vaitlerile ODG1l 

!)ulu- gözlerini kaın,..tırmıştı: Paqanın «nıünasip bir şey 
nu a o zaman diişünürüz• deme- l (Arkası var) 

24 Y3flaruıda Fatma, koınşusunun 
5 yaşındaki ol!lu İzzell bqma m.,. ile 
vurarak tehlikeli surette yara1amıftır. 

. Yarah hastaneye ltıildınlııı.tl. 1NÇlu 
J"l)ı:alamn1ş tır. 

Rusya, evvelki giink!i yarı ~ 
mi Berlin tebliğine göre, muil ~ 
işlerden uzak, talihini başka uf~it 
!arda den emeğe ikna edilmı.• ti 
Faket bu neticeler bedihidir kl r 
hakkukları şıkında bile muv' ~ 
kattir, arızidir. Çünkii AlmanY• r 
dakikacla en büyük hasmı ile ç•, 
pışmaktndır. O basım ne knlFgr 
hında, ne müstemlekelerinde . t~ 
nüz yere serilmiş değildir; bıl• )1 
dost ve dü_şmanlarını hayrette / 
rakan bir canlılık göstermekte ıi)i 
dayanmaktadır. Aınerika u~·tl' 
efkin da, Hükfuneti de bu kU

1
,t 

nin arkasında ona bir dayak 1; 
kil etmektedir. Bütiin tasav,·ııt1y ve ıığrasmnlar binııetice !\~ 1 
Sakson mukave~ctinin k:ırılıll~ 
na vabestedir. lngiliz arslalld'' 
derisi vüzülmedikçe AvruP" ıoJ 
kombinezonlar ancak geçic~ .

1 
I' 

· hivette olur. Halbuki d~gı )İl 
giltcre, Yunan muka,•emetı 1 
üç küsur haftadanberi kırılın•~ ııl 
ğildir. Yunan tebliğleri mnba~,, 
nin artık düşman toprağına 'ı.ıl 
kal ettiöini bildiriyor. Milli k\1 
bırakılan işleri artık ancak .o .; 
viy• eder. Hezel ve ciddiye~ 
dudunu o tayin eder. 



• 

Askeri muhakeme ka-lAmerika F~an-
• saya noktaı na. 

nunu müzakere edildı zarını bildiriyor 

l IHJ!!i!!f j YAKIN TARiHTEN SAHJFELER: 

Osmanlı hUkOmetlnln Parlsteki son sefiri
~~~~:. SBfırlf muhitl-Parmzhktan fl•ııtüd eden 

ı.rı~ "!:'.:;:.ttzerikri.,,.~':. gülün~ vaziyet-Garın yeğBtJICrandUk Vlad
~~E:~~~:~u.:: mıroviçıı birlikte bir içki aıemı ... 
•- l'eyırıuıı.ı.erterin sayısı o b

dor çcktur iti bepsillin ..ı... ili.ise 
bilse Cenilıo Bak itilebilir. Biz sizo 

Ciğer meselesi 
Evliya Çelebinin -rinde geçit ""'"" 

yapan esnafın bir OOituna Y<"li~cmedira 

ama gençliğimde tanıyabildiğim esnal 
zünı.relerinin Mzan sinsi, b.a7.an !ıya ... 
kalı çıtırtJtanları hafızamda MI! can
lıdır. 

Recep Peker ve Refik Jnceain itiradarı ka· 
l:ul edilerek layiha Encümene iade edildi 

Yazan: Hikmet Nisan 
ancak lıllllluut ,.eı. ~mbın&- !ltırt'efe d.-, o.,,.,,ı, 1 ı.. ıör!llme.ı ldL. 

Ankara, 2-0 (A.A.) _Büyük Mil
let Meclisi bugün Şemsettin Gü
naltayın başkanlığında toplanarak 
askeri muhakeme usulü kanunu
nun 53 üncü maddesini değiştiren 
layihayı müzakere etmiş ve Refik 
Ince (Manisa) ve Recep Peker 
(Kütahya) söz alarak, maddedeki 
•·harp hali,. ~baresinin, milli korun
ma kanunundı>ki tavsife göre ror-

müle edilmesi mütaleasında bu
lunmuş!.ardı.r. ~ Pek.erin bu 
maksatla ver<lij!i takrir k.aiıul edi
lerek madde encümene iade edil
miş ve Tiirlciye - ln~tere adli 
müzaheret mulrııveleııine mihıey
yel mukavelenin tasdikine ait ka
nun liiyihası.ıun birinci ~ 
si yapılmıştır. 

P ete a Fraaıanın 

kalkınacağına emin 
Nevyork, 2() (A.A.) - A.sııocia-

ted Press'in \"aşington muhabiri
nin bildirdiğine göre, Amerikanın 
eski Paris sefareti müsteşarı Ro
bert Murphy ma.slahatgüzar sıfa... 
tiyle Aınerilı:ayı temsil etmek üııe
re Vişiye gitmek için talimat al
mıştır. 

dan bfr kıs••pnı ailaruıı sıralaya- bül<Ometi namım aulht1 im- Bucün elçi ~ b iz . 
biliriz.• nlmnek üzere p..- k:aJa. ri8'e a , o. v~t Pa-

B ..a..,: L- ~- • di -L"! lcAtip ı.wm.- kı.Tmetli btt b-

Bir Yahudi blllrim iti fPOrtasondald 
sabunlan satmala Ç'tll~rltrn .K·ıru sa
bunlar, kuru ııabıml2r> diJ>erelı: lı:esıdl 

ı.rkından bqkasma cKurusa bunlar, 
kurusa boalar!> Wmemıis:inde bulunur
du. 

Mıınphynin birQOk meseleler 

• ':~ •- - .., sıı:e y......,- .balılt bir ı.e,.eue ,_ Sııdrı&zam 'l'w- !umun, latsden ·~ Yei:nİl>de 
nm ...; . ' . ru: Paşa merlumı, v~ birirae -- tedde ıı.. tıellttu& fttlill Rakaııye aiı.-

C-.. Genç •şan-~ ~ıli~ lenıo ~ lı::it oturmuı ..., - teldlf ..._ .ımn ~ ~ bera
larım, ~esef, e.:a11ksn: sayılıil&- len sıılh ııerai:lni ıtır buldup~ ber, daire, ~ Ruo ltolonlmnfn 
celı: vazıyette bnhmmuyorum.. imzadan 1"tinkM eden!lc i.ıımbo.ı. dön- toplantı saloDU halini alılı Ge 

7.ira ortada; möştü, Heyetin ..,.detlnden b.i?bç ...,. <iliz celen ve hepoi mınteci1er.ı':. == 
-: Şairim ..• Ecltltiın... kit aonra, BalHAll ile Qull ~ (1) ı"'ldtep olaıı ~ cürıdetı sıı-

Kıvırcılt .. ç1ı, lt.lytan bıyıklı, bol pL. 

çalı "'" yumurta l!lr:çeli bir abli -
nm ki bir tanltlan önündeki tuhafiye 

~- .onı.eı. uinşırken bir tard
ı.. da ,_ ıı.nun kızlara 16.f alanll: 

Mecli:; cwna l?ilnü t<>planaeaktır. 
hakkında Amerikanon noktai na
zarını bikliren talimatı hamil bu
lunduğu zannedilmektedir. Ma
reşal Petenin şahsan Amerikanın 
hayati menfaatleri nıesc!clorinde 
b:Ihossa Fransız filosu ve deniz üs
leri bahsinde mihvere karşı kuv
vetli bir mubvemet gfaterdiği 
intibaı gittikçe rrtmaktad;r. 

Dıyeıı, yahut; anısında ıntlnasebatı siyasiye ızlm -. çoğaldı.... Bunlıı.nn bir ı;oitunu, Jdbw 
- Şa:rnır •.. Ediptir ... , mi surette teessüs ettiğinden, lldım!I ve gilzel kadmlaria, malını müllı:tıntt 

<Allı 1 • 'U-. ...W verelim> 
11.ıe Bolıl<ı>azannda Kumltapıb Hq. 

lamı llllvımlukilın cinaalan. tab.mmal 

ı- bakyiiiürı kin dctlldi. O kador 

ktn dejildJ lr:i -..rce sonra bil• buD.. 

lan lı:Alıt üstüJode canlandınnaltt&ıı ı.. 
eddüp ederi.a. 

I-la va taarruz- 1 

larına karşı 
KISAA.JANS 

HABERLERi 

Denilen gençlerin s~Y•'lJ o kadar açı.Imtıı ve İstanbul hükilrneClnJ de N._lihtililcilere - ile Rusya. c:Uın kaçan 
çok ki b<wu i>ilsc bilse Olympe'd,,_ bi Bey temsil elmelı: üZere Pariae pi... ve Pariste zaruret ...., yokııullulı: içinde 
ki birici!< ınuratha"uuz Nurullah mitti. J'-malarma ,,.,,_,, bal ve tanrlarm 
Ataç bilebilir. Bu genç!ere, kentli Nabi Bey vutı.ıe Mllnir Papnm za- da nezahet alametleri ıörWıen birçok 
nesillerinin d.ış.ıstda ~.ıirlik, eti.iplik manında Pariste uzun seneler başkltip dUşkünltt teşkil ediyordu. Bunlar me
gibi sıfallar ha.hş ve tevcih etmiş ve müs!co::.arlıkta bulundu.'\lndan Pari- ynr:.ında kibar bir çı:ftin de kOPısolos
olan ondan 'başlıa lcimtlir? sin yabancısı değildi. Kendisile ben- luğa gel.:liğı.ııi ei>rdiim. Ralı:anye ile ka-(Br.t taralı 1 - ı;a!ılfecle) 

dan gelmesi beklenmektedir. 
Hususi binalar ve meskenlerin 

iç ve duı uııklarınm maskelenmesi 
hazırlıkları da, dün de yazdığı= 
gihi, aybaşına kadar tamamlanmış 

Amerika da 

* Nevyorlc, U> - 41 i çoculı: ~ak 
üzere 684 yolcuyu hAmil Samaria Inal
liz •·apuru dun buraya ıebni~tır. ~
!iz amele sendikaları \<!§kil4tı feııel 

olacaktır. ıiekreıeri Sir Valter Cirine de bu va-
Ellerinde siyah ve k<ıyu mavi purwı yolcuları araeında buhırımaltta

perdelik kumaş ve kağıtlar bulu- . dır. 
nanlar Vilayete beyanname ver- * Nevyork, 20 (Stelani) - Aırıele 
meğe başlamışlardır. Beyanname konfederasyonu fl<'fı Levis, reiaıOOm
DıÜddeti ç_wnarteS'i günü ögle üze- burluğa tekrar Ruzvell'in intibabı üze
ri bitecektir. Ankarada mühlet cine .slifa elmil ve yerine Murr.l)' &el-

b~ün Öğleye kadar verilmiştir. ıni.>t:r. 
, Renkli KJlğıtlar Pahaya Çıktı * v..,ıncıon, 20 (Stefani) - Ruz-
i veıt, 1r.ıaa bır oevelAndan oorıra Boya• Işıkları maskeleme kararı üze-

Pctcn, Fransanın 
Kalkınncabnden Emin 

Vi.şi, 2() (A.A.) - lkı günlük bir 
ikametten sonra Lyondan hareketi 
esna3ında Mareşal Peten şu sözle
ri söylemiştir: 
~Fransanın kalkın::ıcağmdan e-

nıin bulunduğum cih<>tle Lyonu 
mulmain olarak terkedi.voru.ın .• 

İsviçre Üzerinde meç. 
hul bıyyıtr~ler 

Berne, '.?O (A..'\.) - Genelkuz-
maydan teblig cdi!mi:;tır: 

Fakat •ha!'!arma san'at iklilleri ber sefarette: Süreya Asını başkttip, nst onlara dlterlcriaden fazla hürmet 
geçii"ilnıiş b;., taptaze insan yığım Ali Fuat Bey ikinci kAtip, Ş{'fkati N•- ederler, i'mz ve ikramda kusurda bu
i!inde şiirde ve bedlıle •hakikaten. ri uçüncü kitip, Salih merhum da ..,._ lunmatlardı. Bir ııın yine geldiler. 
üstat •kaç itişi vaNhr!• derseniz oelerdenberi evrak müdürü sı1attle bu- Ufak bir andan IOllrl. kapımı vur-. 
r.iıe hiç ~şırmıdnn tam bir aJel lunuyuorlardı. Nabi Bey sefirikebir ün- Rak~: 
gösterebilirim: varuru haiz olmaltla beraber, he:relı - Grımdult ile Onnd Düşesi bura-

Sıfır! Re!aret heyeti değil, yalnız bir temsil he- <iı>4lac, ıtrinle tltulrnalı: iltiyerlar, 
Eve-. Jıfır- yetı vaziyetinde bulunuyor ve İst.anbulla bize ıellniz, dedi. 
Son on yıJJanberi, tıkıp luttan Paris arasındaki irtibatı temin ediyor- Bu suretle Cann J"efl'flini yakından 

veya parlayıp devam edcıı bütün du. Bu suretle Nabi Bey, harpten son- tımımalt ıı .... tma nail oldum. Z'7am
mc::nıuaların birer iki~cr, Ü{'Cr Le- ri!, Fransa hükO:n.eti r.ezdinde İstan- t'iltt arasında aruıra Kdrt Şerit Pap 
şer t:.\kdiın ettikleri istidatların bulun iLlc mümessili olarak tavzif edil- da bulwıurdu. Onun da Raka.u,ye ile 
;ıelcr yarattKi'.Jnı şöyle bir hesap e· mı, bulunyordu. Kendistn:n Pari.\e ta. olan samiıni;yeltnin, Yt1latrda a~
deyim dedim •• , Çıktını, kütiipban&- yinHe muvazi olarak, Viyana ve &o- fim Paris - Bröbel devrjne ait tem.... 
leri gezdim. Beni çok yormadan moda sefirlik etmiş olan eski hariciye tan ileri 6<'ldlliııl .., lı:ftlc!Wııe az çolı: 
beliren uınum.i yekiın, kabarık ol- nazırlarından lfftit Paşa da Londray.ı leııaddl muaveııet!ermd·' bulwıdutuıN 
ınadı. Ferdi başarıları tetkik etti- !ayin ediliyor, müşarünileyh de 8}'Jti bilihare Rakanyeden öCrenchm. .. 
ği1n zaman da, do.,tları veya inti· şekilde İstanbul hükG:nchni İngiliz payi O 

Ya palasııu b~ <Dwıercı> lerıa 
aöylediltJeri1 

~.e;u-. 

Bir tün Mç -•m. Canım ..,,.... 
kuşbqı Aınavut ciien is~. Bir d!üt

klna cinliın 11'1 Ci&eri uınarladım. O>< 
ralt usta.ma 96rlecli. ve u.staa.. bır sm-

·- eduile d"1rien isıifledılrlıen " 
piyn~ - bıbajı leqlbta • 
ruğın öııime ~ btr nlra attı: 

. . . Aaaaaa Bqimjn ellerini!. .. 

Fakat onun bu ~ nültı.sı ltfta 
laıldı, buaa -.ı.tı ben ooun ~ 

kemali ~ mideme ilıdud.a. 

E. H. 
;~~~~~~ b~,5 ~::a ~~: ~;:.a;!':::":e v;::!~:,:~ıye n.zı. 
tır. Diğer taraftan siyah ve laci- Yugoslnvyada 
vert mu;;amba perde, boya, petrol 
Iambası ve mum 'bulunmamakta- ı * Belgrad, 20 (Avala) - Dün bura
dır. Müskül.it ve pahalı fiatla f da Al-nan ve Yugoslav ticaret heyelleri 
bulunabilen bu gibi m:ıll:ır üzerin- 1 arasında sun'f yün ve sun'i yünden mtl· 
dP Jıtıkara başlandığı anla~ı!mak- ınul e,ya ithaline müteallılı: gfunı·ük 
t..J.U·r. muan1c1elerini tesbit ebnek üz~re mü-

1.-viçre üzerinden hüviyeti tesbit 
edilemiycn tayyarelerin geçtiği 
bulutlar ar:ıs;ndan görülmesi üze
rine Bale şehrinde saat 9.50 de ha
va tehlike>i i0arcti verilmiştir. 

rr .. ·-varclcrın sisle yolJarını kay
bettikleri anlaı;ılmaktad:r. 

Bir Rumen ticaret hey· 
eti Mosk.ov .yıa gidiyor 

sap eyledikleri •üstat• lan tara- tahtında temsile başlıyordu. 
(mdan yazılmış ynzıları!a ifade o- 9 
lunan hayranlı.klara, buıılarıo bir 
~,,ğuuu bak kazannuş sayanıoclım. 
Sayı:.ınaymca da bütün iddialara, 
bütt-:tı gürtiltü?ere, nıünakaşalaı-:1 
ve çalışmal:ıı·a rağn,r.n, yeni nes· 
lin san'at vndisin.!e '!l'nn bir yeni 
nesil yarataın::mış o; L~u;;u netice· 

eta.rethaneye bu şekilde yer
lE>Şen mümessil ve mesai 
ark3.;>1.şları, gerek: harcırah... 

·lann1, gerek tah!ilJatlarınm bir ka
mını lııtanbulda almış oldu.klanndan

1 

ilk hız ve sur'ati mükte:;ebe ile birlc•Q 
vakit rahatça yaşnn1ı.şlarsa da, mev
cutlarının günden g\lne aulınası yü
zünden az bir zaman i~nde tarzı ha
yat!anru deiiştirmeğe mecbur olmut-

raııduk lııor ~~· - 1 1 nim odama da ujlrar, iM- s p o ~ 
nhble, uzunca konu~urdu. ~ 

Haki.k1 asaletlere bu olan bir sadelik- : 

le, Rusyada reçirdikleri lhtiJJJ (ilnle- '------------

Sanayi Birliğinin Aldığı 
Tedbirler 

wkerelere başlanılıru~tır. Mosk<ıva, 2-0 (A.A.) - Bir Ru-

Sanayi birliği şehrimizdeki sa
nayı müesseselerinın maskclenme
ıi için tedbirler almış ve bütün 
fabrikalarda kullarulınak üzere bo
ratı aınpullar temın etmiştir. Bu 
aınpullar, birliğe müracaat edece)< 

* B>lgrod, 2-0 (Avııla)-B Pouritch, Tl'l'n ticaret hey'cti '":;ı,.,da Mos
divanı muhasebat reislii!ine t:ıym edü- kovaya gelecektır. Bu hey'ete Ru
miştir. J rr.en ziraat nez,trcti rr.üste~c.rın1n 

lngilterede 

'* Londra, 20 - Londradal<i sal!-

canayıülere piyasadaki beyaz am- hiyeltar Hollanda malt!ıllerindrn bildi
pulların fiat!nda..ıı daha ucuza ve- rildiSine göre prens Be-rnh:ırd, HoUan
rılecektir. da doniz, h:ıva ve kara Ol"du:tu ile ln,. 

Vaziyet ciddi .. 
leşi yor 

giliz deniz, hava ve kara orlııları ara

eında b~ irtibat u.sbaylı,gına tayin edil. 
ıni.,.tir. 

Norveçte 

* Oslo, 20 (li~bni) - O Sonteşrin-
<Baıı tarafı 1 incide) .. . . . ı den h~baren Nor/~ın butiln deniz ti. 

Warı yetiştirmiş başlıca liselerinden bı- 1 careti, d~vletlıı k:onL, .J. altına onal
ri olan Ma..sachUSlietts'deki Groton li-
sesinin direktörü john Crocker mekte. ı:nuştur, 

l"iyas<>t edecegi z1nne<lilmektedir. 

Japon yada zelzele o~rlu 
Tokvo, 20 (A.A.) - japonyanın 

büyük bir l::~mında, Tokyodan şi
mali Hokkaido ada,ıııa kadar, ge
cevarısından az sonra bir zelzele 
hi:::sedihnL1tir. Bazı bf' ·elerde sar
_.,mtı saatleri durdurn."ştur. Hail< 
ev lc-rinden fırlam1.şt:r. 

Brezilya Ingiitere ile 
işbirliği yapıc•k 

Rio-Dc-ja"''ri», ~O (A . .'U - İn
,gılız licüret hey 'eti şerefine v~ri-
1 "il bır Zl\'afette Brcıil-,.a maliye 
naz!rı ColJ, İngıltere ile Y~'p:1:r:ak 
i~lerde Br... iya tıu:•u. 1.:t :ıin tam 
iıi.r .;,,~birli~i ı!c 1.41.lC<tct e.ıe...;-~ğ..ııi 
\JO~yicınt.,..tiı·. 

----v-----

Gine vn.l"cltm. 
Orlatfa !,ir p~rça te:mik ve dil 

farkı olma'5a, ha11j bizlı~ı ~esil, iki 
Divan nesli arasında k~lınıshr de
yesinı g'liyor. Nur"llulı Ataçın 
peygamberlik, rnüb~ş:dik tasla
dığı nesil yalnız iilüy9r. Şiirden 
b"'!ka uğraştığ'ı sey yok. Ve teren
nüm bakımmc!nn da, renk ve ~ahne 
hakı111lndan dıı,- hasretleri. ve te-
ınennileri ifade bnkunından da e•
!ti divonfardan k•t !.:at geridir. Ha
ni, nıuasır gHzelleşnıi~ dift~ni7in 
bunlar ta.l'ı.{111dan teterH1ümünde· 
!ti sakatlık ve cıl,7.ltğı göriiuce ve 
es.!dlc:ia fetcnni.inı aııuı?etine <:Öy· 
le bir kulak verince İ.llsanın; 

- Ne·- .... d'.li ye-nHc~tirnıt'"liviz? 
Bu es'ki ihtiı:ıu1 nasıl terk(dilebi· 
lir? diye!ti g~liyor. 

* GJ.z, nebati dil yanın sararıHa ve 
ölme nıevsitnidir anını:J, en !:-.t(.nen, 
hasreti duyulan ve araf1an snu"at 
ve hulya dünynsınııı yc~ermc, ol· 
gt!.!:!nş~ıa ve verinı ttt;!Vsiıni de 

lardı ... İstanbulun en keşmeke~li, hazi
nenin de en müsanc!~siz bir zamanına 
tesadüf eden bu devirde, sabırsızlıkla 

beklenen tah!i!l;St gec :~~ikı;-e geci~cir, bir 
türlü gel~ıne?:, 7ahut iki üç ayda bir 
güçlükle g~lir, sefaret muhitini pek 

rnilşkW bir vaziyette bırakırdı... Bu 
itibarla eski bır bı:ı:karacı oian Nabi 
Eey. klübünde sadece oyun m:ısa~ı et-

rinin kanlı ve tU,.ltti ürperii,ci sa!ha
·ırmı nakleder, İstanbulun cHıaoıU

mul güzelliğinden bahseder, fakat p;._ 
liginden de şik.l.yet etmeıP unutmazdı. 
Bu n1ük~lemelerimiz.&e ekseriya_. tat-. 
1ı ve şüh ııenç bir Slav kadım olan 
Gran ~ı de bulunur, huzurile oda
mın ısınz ve lırl!S6ix muhitini o.eeelm-
dırirdi, 

Münakalôt vekili 
(Dpp· k•1edfa dnw) 

CeY<let iterim halk arasında ve 
Meclis .lürsüsilnde en tenıiz dny
gulanmJZJ daima halkı hayran e
derek ve Şefleriıı takdirlerini cel
bederek konnşturmuş ve her za
man mjlli ideolojinıizin münevver 
lıir hatibi, rejimin ateşli bir milda
fü ve Milli Şefin hayran bir tel
mizi snyılınıstır. 

Onu, en SD~, bundan dört ıy n
vel Meclis kürsüsünden Mchmet
:iği anlatırken dinlemi•tim. Türk 

bindı:ıı ve,.ilen konferansları~1 Amerilt.a- l!ti:tümc~in hu.su-'d nn.isJ.:1de oln1r1Jık· 

nın kendi hııyo.t tarzımızı nı~idafaa hu-ı ça ltlçbır ",captan, b..içbi.r armatür, hiç 

~u~unu. da İngihcreye ~~rdırrı için h~rbe bir siı-ker, vapw·ldrı tahrık ed~ıniye
ıstır:Jkı tuzun1unı.L1. nıut·cıık oldu&"Unu ~ cektir. 
bildı . t' 

rın~ ır. * Stokholrn, 20 (St"'f3ni) - Son 22. yi11~ ~üzdür. Sinem·t 1~r yf!nİ. yılın ra:ı devrelerinde pek muztar kalındı. 
{R ! · 1 . . ( d ) eserlerini bu mevs;,ade ortaya a- ğı vak:t, başta Nabi Bey olnı>k üzere 

rafında dolaşır, mH~~enin hctıtiz ye. 

ni bir Azası bulunduğundan ve kredi,.e 
de cesaret ed ·mediğinden, ci,;.ere ha,.. 

kan kedi gibi ancnk gilz.lerini tatmin 
le iktifa ederdi. Ali Funt Bey, teteb

ı>:ia olan merakı dolaycıile eline geçen 
paranın mühim bir kUimını kitapçıla· 

ra vern~ekle beraber, Jktisad:ı da ria
~tkar olduğ1ından, refiklerirl:n düş.. 
tüğü v2ziyete dUsmemcı';e çalışır, Şef4 

kati Nuri de lüztu!1suz •nasroflara ka
pıldığından, sık sık parasız kalırdL .. 
Sefareti ı.aın:ın zaman sarsan bu buh-

• skerine sekiz oıt cümle ile övle 
bir ı;ehııiime yap:nıştı ki, Türkttn 
harp alanındaki ilıihi kudretini 
•amali erbaa. ile he>aba kalkışma
nın ne affedileme-z bir hata olaca
'tını övle v~ciz bir tanda izah et
mişti ki olkışlannı ill2nldc tlllİma 
teenni göstPrmiş olan Bilyük Mil
let llledisi bu genç UEvunu kcıı
disince mlltat oJmıyan •e ' ancak 
tarihinde büyük roıt~r oyna"'14' 
bulunanlara göMere!'eldiği bir ın
tnziynm ile alkışlamak ı;crefine 
nail etmişti. 

Crocker dcııı~tir kl: 1.:ıuııl3rd::t Norveç sa:1illeri öotinde bır 
. tft1rbe Lt'tirjlı.:inıizin y.:1ln1ı bizim de- çok gemiler_ bd.tnıı~cır. Bu da İogilız 

iıl, bızzat Almanlann da $el<İmet.i ica- tayyareierinuı seyy1r maynlor dkömu.; 

•a:s nraıı ıncı r:ny .n a t 1 ,1,. . 1 la k-
1 

b 
~tn1·tn D~ut:S<;he V~-:t:urn .Ş:Lk~tinin nr 3~. iya ro r pı ar;.nı u Salih Osmanlı ba.nko:ıuna ko~turulur, 
~ctrol iabı itası i.stih.:.aL.ıtı11t"" d~r- ı ıneı·~ıınd.c :t{ac~ar \'': n1et1:ıuala7, ~l"nclerdeubcri ınüJ.tirle muarctesi ol· 

bı oldugu Jcanaatiodeyım.• l olduklarınt g.'.Mterult'k~cdır. durınu.;ltw·. gaz~Lelcr y~nı tet~ıknlaruıı, ~: . duğundan, onun gönlünil yapar ve bu 

B "d h k 1 . l tR'P\ı1ar yenı •n1tı .·al1cdc •• l""rını ıur~Ue maaşlara muknbil bir mikta.r 

NO TLA R 
Ne 

•aal ba? 

Işık maskeleme mılzemeııi 
~erhal pahalılaşm~. B11n11 
11.aber verea gazete: 

- Bu adamlarda vicdaJı Ye 
insaf vok ınu?, 

Diyor. Nanemolla da, blllla 
:örmü$ olacak ki: 

- Amma da manasız sual 
iu?!. 

Diye-ek ilave etti: 
- Adaındn •vicdan• ve «İn

sat. o!'a hiç bunu böyle ya
nar ını'.' .• 

TYRONE 
POVvER ve 

Yeni BACK >~ BACI.:: 

Lambalar, 

sönerken 

Işık söndürme n maskele
me hemen hemea !taşladı. İs
tanbul soka.klan dün akşam 
karanlıktı. 

N anemollayı: 
- Nasıl lıııldua bn haU İİI· 

tat? 
Dedim. Hiç dü~Unmeden: 
- Hanadolsun giinlümiiı 

cümlece Jiiıkta. Sokakfar lı.a
rarmış ne çıkar ... 
Cevabını ve.-di. 

A. ŞEKlP 

SONfA 
HENNiE 

dansım yaratı.1lı:lan 

KARLi\R AL TINDA 
Mtr!ıtc em fi!. bessiimleri, n<>s'eleri ve eevimliliklerile 

bütün !stn~bul halkını cezp ve ga~ve<Jivorlar. 

SARA}' Sinemasında 

re.ıııc e a\·uza çc: ı mu; o an , b · d ı · -
b .. ··k Alm .. E ucp ıı nıevsım e .ar. r edc<lcr en uyu nn gcn11sL · w·oµa'· .. . . . . ... · 
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n.n tam ortasına bir I..-abet viıki ricıedesın )enı ne ... !. 
olmuştur. Gazc~clccjn yeni i'.! .. ikal~.ı .. ndan 
Aınoterdamda Fokkcr el.-klrik bir tal!eciude bile iı.ıwu ~·ok. 1'i

~antrallcrin..ie .}Jpılan hasarların yatr<"' ·ınuzda tek cse .. ;n görül· 
<Jtrkaç haftadır istihsalıitı durdur- miiyor. Kitapçıların a.-asm;la bu 
muş olduğu anla.:;ılnı;:,tır. bedbinliği tekzibe yeltenene de 

Memleketin bir<;<>k bölgelerinde henüz rastlaıınu,yor. 
mahsulatın tadı.ılarda çürümekte Ilütün fıkra sütunları yıllnıınuş-
olduğu öı(rcnilınislir. !arda. Durmadan i~liycn kal•mler 

Bilhassa Saksonyada buğday ve hep. müc~rrepl~rin ellerinde. Ve 
patates rekoltelerin"' kald:rılnıa- yew nesıl, kesık kee.ik, kısa, bo
sı tamamen durmw;tur. Vaktü za- zuk terennünı ededursun. İşte da
manile t~rlalarını boşaltamadıkla- 'mat sahibi ol";'~ Selimi İzzet, ço
rı cihetle, ;ıelecek senenin zeriyatı luk çocuk sah'.~'. olmuş Ethem İz. 
noktasmdan çiftçiler endişeye düş ze_t,, saçları . dökdlmeğe ba~lamış 
mektedir. Vila Nurettin, şakaklerı kı.rlaşınııı 

AL'.VIAN TAARRUZU Neeip Fazıl, Osman Cemal, Esat 
Bertin, 20 (A.A.) _ Resmi Al- fl:hh?'ulı boyunu çocuklar yetiı

man teblı;ıınde deniliyor ki: Ham- ti.rmış Mahmu_t ~~ari ve Knrayel 
burg, Brcmen ve Kicl'in meskfuı durmadan yetişt~rıyorlar. Yaratı-

• U ı · İ ·1· 1 t f d vorlar. Hem de ılk kal ~ ıne sanl m• ,, e crıne Pf.ı ız er ara ın an dıkl ·· ı kad • 
vapıl.:n hc;,,umlara k"ı-sılık olarak . arı guı_ı ~r ır lıcyet<mla ve 
t f ·ı 1 d- B" ilk eserlerını sundukları gu""nl,.rde-ayyare ıoarımız un gıv,e ır- k" ·b·· , 
mm"'1am'ı bombarc!:man etmişler- 1 gı ~ b · . 

1
• 

dir. Biribirini süra.tle takip eden - Acaba 'ı.~ ""u mu? 
- ca ı ır şeye b ~b ·ı-dalgalar halinde yüzlerce lıomber- dim mi? cruıe · ı 

d!Jnan tayyaremiz 500.000 kilodan ba ı...ı< 
- Aca ~iiendireoilecek nıı·-fazla en büyük çapta bcımbalar at- yim? 

·nışlnrdır. n· k' 
ı;:c ren ·.en renge ı::ir.rek, kalp 

Skoda Fabrikaları Tekrar (arpmtılaı·ma tıı• .. ıarak. 
Bam balandı ,.._ 

Londra, 20 (A.A.) - Dü;ı gece Y~ni nesil yaşı ?O olanlarla de-
bombardırnan tayvare filo!a~ım;z t·il, o!gun ve be~cn·!~r rseı·leı·1e 
Pil.sende Skv<la sil lı folırik:.sına daime ortnya taze bir dün: a at:ıı; 
Ve Bcrlinde, Kiel, Hamburg ve ve bunu yr;ı~moyınca d ~ın • • 
::ıremchaven rıhtımlarında ccpha- 1 · · d Jo 

cı arı H"!?'I e vrr."lnn ı:ı.n'nt'~.lrlar-
ne iht_ir~tı:rı ~c sair h~~fler~ mu 1n k-::rulur. nu .. hn!tı .... ·~:ır3 !c pe1 

Gôrdüg:.ı fevkalade rağbet hasebile vaffakı)etl~ hucum etmi,Jerdır. ı lıaklı olor~!< şoy!e d1•,üniirnı·um: 
1 ı . l.~H_ıdra, 2D (A.A.) - Hava ve - Genç r~<;I? .. F~l.at bıı nesil 
K NCİ ZAfER HAFTASINA BAŞLı Dl ı3hili emniyet nezar~tlerinin. ak- n'z'rı n•<ıi,.,:zd;r. E•·et ardımız-

Bu s!nexa harikasını mutlaka t?İdip ııörünüz, , .ım ~ebUı:ı: B~gün gündüz, Ingil- 'daıı gclrn bir nesil vnr. v~r arnma. 
llllı•ı:a11ıc;;.;.;~~~;;;;;;~~~;~;.;~;;;:wıc::mumıtl e~e ~zerLnde au.şm.ınu1 r-..:k az fa ~bu nc:;lt bcnüı ""t·ıı, ıır"•:.'hHP. 

ılıyetı olm~tur. NİZAırETTis N. ZİF 

1v111s alarak, scl.'.lrctte h1,;rkcs!n h.isae-
5ine h;abel eden miktarı tev'!j eıJerdt. 
Bu t.c\ziat bir hayli t:ürilltil ve n1:lna-
kr. :ıya s~b.,.biyet verir, ._ ~ k.idaşlarına 

c:ın ve t:örü!den hizmeti bir v;u:ifel 
vicdnniyc bilen Salihi de çiledea. çı
karırdı ... 

.Ali Çetinkaya, enoell Nafia 
8 , soııra fünakalit VeUletlerinck 

B ir ıün sefarette otururtı:en, bir ~iplin nmıiizeci kurmn, bir 
Nabi Beyin beni ıörmelt ı.... ".ekil olarak tıunmn11hr. Onun is
ted;fini bildirdiler. Birinct tir~te çekilişi akabinde Milna-

lt.lttaltl daires;ne çıktım. knlıt Vekiletine getirilen ırenç 
- Bu:ooa e>ltl dostlamndaıı biri var. Ce.vdet ~erimiıı. selefim ara!:mıya

dır, dedi, vllkti hali müsait olmadıfın- cagıpı soylem.ek llata olmn Zira 
dan olel parasını -.ndtte ıilçlülı: ,._ Milli Şef'in .keaclisi.., Refik. Say
kiyor. Kendisinin de sizinle beraber dam kabinesine girnıek taliltiai 
konsoloshanede oturmasına muvafakat bahııetmesindcn özıeo gösten»it ol
ederseniz, momnun olurum. Salih S.,.- d~ığu faaliyet ile yeni Vekil, t.f
le bu hususu &6ıiifüp bana haber .... kıli~ı ve tlisiıılU.ci mmyyetleriai 
ri.oiniz... nıulıtelif vesilelerle ispat etıni.ar. 

Bu nazik;ne arzusunu bir ......ır ite- PartiPi11 İstaalıııl:laki te~kilatlaa
lakki ettiğimden hemen muva!altat ce- masmda Cevdet Kerimin rolü bü
vabı verdim. Hi.mayegrnec.i o1aD •- yülctür. Serhest Fırkanın mikade
rl•m"oğlz da kans:ıe bera~er, Uç d6rl leye atıldığı günlerde bu Cevdet 
giin sonra ltendHerine gösterilen oda- Kerim.in, C. H. F. bayrağını lstaa
lan işgal ettiler. Allnıı;ı g01;kin "" ı... b?Jlda müdafaa edişindeki mnvaf
mi Rakarye olan bu ihtiyar, bir tarih· fakiyet inkir eclaemez. Hava Ku· 
te Türklyenin Anvt"rs konsolcsJutua- rWllt1D.da, halk terbiyesi, sinerna ve 
da bulunmuş, sonra bilmem nasıl ol- ~·opagnnda sahasında bu Cevdet 
mı-,. Rur.yaya ıi<l<>rek orada uzwı ae- K·:-iml~ geceyi &iindiize katarak 
ne1~r yaşamış, y:ınında bulunan w g\..:.ıerdı! ' devamlı ve ınuvaffaki-
kendı·sın· d•n °·k -·n° ol·n kad ı •:etli P&lı"1na hepı-'~'n --1;, __ _ .. ,,,.ı;.- !;or " .. ın a M- "" ~............ .&-UCl _.... 

Icadiktcn sonı·a ihtH!Hi müteakip Fran.. dlU". 
snya hJcrct etmi.ş bulunuyordu. Haya. 
tı bir muamma, ve esrarla dolu fdl. 
~!illiyet itibarile de Rus mudur, Türk 
müdür ne olduğu belli değilse de, is
t"'.nbııllu lövııntenlcrdrn oJduiu mu. 
hakkaktı... N· hi Beyle olan dosUuiu
na gelince: Se[ir Münir Paşanın za. 
ınanuıda AnvPrsQe konsolosken Nah: 
n . •- p • • .. oyın uc ari.ste milst.şar olarak bu-
l·ınma.<>ı, ve Brüksele ait işlerin P lrls. 

Münevver, hatm a•kcr disi I' 
li ve t~ilitlı çaİ;)n;·a ; k P ın-
l•·ı C'cvd t K · · e oreu•u · · ~ erıın ıle Re{"k s .. ___ _ 
~ b" • • ı .. avuau:ı 
• ınesııım fa•·dalı en ·ı· b" 
p, " , r-r1ı t a 

g.nç unsur lı:a:z:ınmış olduğunu 
tel:rar ederken. L..._ •a h k'' • . Ü· 
ı tl v..um n .. tı ,~ e: .ara k~rşı. nıil!I Sef'in ırö...tenli-
uıkka~n hir yeni ddilini pr

"1''~ le ol.ıui!umın:a lrııydebneldeıı . ~ 

• ·.:~i bir haz doyuyenız. 

Lik Maçlarında 
ki ehemmiyet 
Geçen pazar cünü her ıkı saha

da yapılan ıııaçlardan sonra k.Iüp
lerimizin gerelr. puvan, ııerekse ha
lihazırdaki .mii:Aııbaka kabiliyeti 
bakımından QQ1t dikkate değer blr 
vaziyete girdiklerini gördü&. 

Blıwk genç teşelckü.llerimımı. 
es.ki ağabeylerine nazaran şaymı 
dikkat bir kuvvet haline geldikle
rini ıneınnuııiyeUe seyrederken, 
Türle iultıolünün. hu.Nnkü beytıeı
milel kıymeti a~ büyuk yll'
dı.mları dokunan bir iki tıiiht ~ 
klübüı:nW:ün de acaip bir atalete 
doğru süriütlenmekto okiuklarını 
esefle mfaphede etblı:; bunu itırat 
etmeliyiz., 

. ~ilhassa Kasımpaşa ve topkapı. 
gıbi iki genç takımımızın gösterdı
ti ve tesadüfe atfedihneın..sı zaru
ri olan terakki hamlelerine muka
bil, Gal~tasar~ ve Fenerbahçc gi
bı en guzıde ıki kiÜ'bÜmiiz de •a
rip bir duralama ilnında bulu;u
vorlar .. Hele çok eski mazileri ve 
şerelli birer tarfuleri bulunan Sü
levmaniye ve Beykoz da ikincı KU

meye d~e.k tehlrkesmdeler .. 
Bu inhitat SC6leri üzerinde uz•J n 

uzun durarak mütalcahr scrdecclc 
dc,itıliz.. Ancak birer ıkışer cur:ı'<>
lik kısa birer huı.1,a ile vazıyelı i
zaha çalışmadan da geç"" v~ ız. 

Galatasaray takımında tek:ut 
oyuncuların adedi artm:ştır. Bun
ları kadro harici yaparak genç ev 
bilhassa müstait oyuncuları takı
ma sokmak ve bunlarla olgun bır 
hale gelmek zarureti vardır .. 

San-!kivertlilere gelince; onla
rın da Galatasaray gibi hastalıkla
rı derindir. Birkaç yıldıc devam e
degelen müdafaalarının zabn&ı bu
günkü müsait •eraite rağmen hili 
bir çare bulamam~lardır. Bilhassa 
bu takımda ayrıca bek ovuncuları
ru hücumda, hücum elemanlarını 
da ?alda oynatmak gibi neti<:e iti
barile zıyanli gar~tler de göste
rı~~k:ted.ır. P_azar günü gördük. 
Buyii;k ıı:?hretini geride oynamak 
~uretile adeta ziyan eden Fikre& 

t 
uc= geçince ta.knrı:.na nasıl 
ayıWı oldu. 

Süleymaniye ve Beykoz takm
ların'!:3. da esaslı ıslahat vapılmaa 
za.:~ridir. Umum J\.füdürltiitiin ver
dır,ı geniş kararlarla çok müsaıt 
~ır _hale gelen buııfuıkü klüp de
gıştırme meselesi onlara da rahat 
imkanlar hazırlamıştır. Vefa ve 
İstanbulsporun bugünkü kadrolan 
iyidir. Fakat ç.alışmaları liizımd:r. 

İngilterede yapılan maçlara ait 
n°ticeleri takip ediyor ve görüyo
ruz ki, orada !ikin sonunda bulu
nan bir klüp ayni kümenin birın
cisini ye,oebilecek kabih. eti her 
zaman taş.ır .. Bu vaziyet futb,,lu
'!"'zun iledeıneııi için biz a.;:ık bır 
ornek olmalıdır. 

Küm~l~ritniz.i te.şkit eden klfıl>-
lerı, biribirlerile herzam . 
haşhaşa müsabaka vapaca~ 1'ın 
olgun ve mütekilmi! bir kadar 
2Ctırmege ç.ahşmaiı,y.._ vazı,yete 
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Macarlar üçlü Orduya Kış Hediyesi 
Pakta iltihak etti ç I v L · · ,,.. l b · 

cısa. 1ar.1ı 1 int:i -""'"'> am ıca A ız ısesı .1 a e esı va C: .. ~'!, 7ıe=:!:" ıa:.;: 21 2 ci T ettin PerJ•mbe 
dlillürülmü,ıür. Bötön Yumn tan....,.. ı.oo Prolrom u.30 ~ 

Görice yanıyor ( ... -1~ 7tl1ıa,;;RiJ 
ınetai. bu protokol• - -"il ~ 60 ,,.. y.. v k ô d-
~ .. ııroıokoı Almanca. İ;ta1ywı- .1 ane un A aza r u 

Itri üslerine d&mıflerdlr. 8.03 Müzik 11.'5 Milzllt 
Altna, IO (a.a.) - ~ - 8.15 Ajam 19.lŞ Mözlk Konuşan Çöpler ca Jac><>n<:a ve '.Macarcıı. olarak 

ta. e.cfümiştir ve imzası tari
hinde mer'r,ete ~· 
Paktın imzasınl mü tea.kip Hitle: 

!inden cin ııkpm lebllğ edibniJ!ir: 8.30 Müzilı: 
Doklor V..U Verlı:ia'ln lidice kira- 9.00 Evkadım 

Jadığ'ı bir motör!., 12 adah 14 kişinin 12.30 Program 
başına ~ Leroı! adasına bir mil 12.33 Müzik 

111.30 
19.45 
20.H 
:ıo.45 

Ajııııa 

Müzik 
Radyo YAZAN: MAHMUT YESARi 
Müzik 

,..toda hususi bir ~le vomei!i V'el'
miştir. İtalyan haricıye nazırı 
Kont Ciano, Maca:r ba$Ye'kili 
Kont Teleki, Macar hariciye nazı .. 
rı Kont Qıaky, Jaoonyanm Berfin 
büyük elçisi Kuruau ve Alman 
hariciVt? nazırı Von Rwbeııtroı> 
bu z:iyafetıe hazır buJunım.ıslal'
ıi:ır. 

v- ....... ıle ~da 
a.huı"117or 

D.N.B. aiaımnın ~ 
ıı-Ore. hall!u Viyanada bu.luımııdı:ta 
olaJ) -..-at araaında Almaıı:.vanın 
Türkiye ~vük e.l<;isi Van Paı>en 
de buhıımıaktadlr. 

JAPON TEBı.iC.t 
Tokio. 2ıO (A.A.) - Japan hari

ciye nezareti tarafından nesredi
leo bir tebl1*e ııöre. Macanstanı.n 
façiii ~ iltihakı J &llODY1W1ll 
.A.ıvada. m.ibvec devletlerınin de 
A vmı>adaki vaziveUernı.i müna
kaşa kabul etmez bır ı;eJtilde tak
'rlye edecektir. 

Macar Hük&nı.etinin Teblfti 
Viyana, 20 (A.A.) - D. N. B. nm 

bildirdiğine &(ire Macar hükiime
ti: Almanya, İtaJva ve japonya, 
beşeriyetin üzerine vahim bir şe
.kilde çöken harbin müstakbel ge
nişlemt!liİllin önüne geçmek ve 
dünyaya kabil olduğu kadar ça
buk devamlı ,,., i.dil bıc sulh temin 
etmek üzere <bir ittifak aktetmış
lenlir ... d.ive başlıyan bir tebliğ 
neşrl!tm.iştir. Tebliğ şöyle bitmek
tedir: 

.Siyasi ıruu:isine ve değişmi.yen 
sulh gayelerine sadık olan, .şmıdi
ye kadar kazanılan zaferlerden 
cesaret alan ve istikbalden emin 
bulunan Macaristan h.ırbin t&fiye 
ıine ve Avrupa cenubu şar.cisinin 
ıiy ;asi ve iktısadi ıslahına elinden 
geldiği derecede yardım etmek e
meliyle Beclin ü.çMi paktına iltihak 
etmiştir. 

Görüşmeler, iki Hakikati 
İfade Ediyormuş 

Berlin, 20 (A.A) - Stefani: 
Hafta bidayetindenheri, mihver 

devleqerile müttefik veya dost bu
)W1a11 memleketlerin devlet adam
ları arasında. baş!~ olan siyasi 
,;irüşmeler silsilesi, Ber !in mahfil
lerinde iki hakikatin sarih bir ifa
desi gibi te!Akki edilınektedlı: Ev
veı.a, tamamen mağlup edilinciye 
kadar İn.ı:iltere)'e karşı hııııbin de
nını, saniyen, Avrupanın yen.ıden 
leşki!At.Wıdınlmasını. BÜratle in
kişatı. 

Von Rlbbentrop, Kont Ciano ve 
Macar başvekili ile hariciye nazı
rının iftirak ettikleri Viyana gö
rüşmelerine gelince, bu jlibi gö
rüşmelerin ötedenberi ınülbem ol
d uldan zihniyet dairesinde yeni 
lıiidiselerin hllll'lanmakta okluğu
na işaret edilmektedir. 

Antenesko Berline Hareket 
Ediyor 

Bü:k:reş, 20 (A.A.) - Stefani: 
Alman hüktimetinin daveti üze

rine Rumen hükı1nıet r<>isi gene
ral Ant.onesloonun bu akşam Berli
ne hareket edeceği resmen bildi
rilmektedir. 

Viyana Görüşmeleri Hakkında 
İngilis Gazeteleri Ne Diyorlar? 

Londra, 20 (A..A.I - Times ga-
ıetesi bll1!Ün Yiv anada baııla.ınak -
ta o.lan müzakereler hakkında hu
lasa olarak 111 mütaleada bulun
ıı:ıaktadır: 

•Mihverin siyasi taarruzunun a
na hatları bütün dünyanın gözüne 
batacak dececede aııikardır: Afri
ka.ya ve Akdenlıin şark ve garp 
havzalarına karşı kıskaç halinde 
&aa= etmek fikri. 

Macarlar, Rumenler, Slova:klar 

BÜYÜK TARiHi 

meııııfede İtaı,.anlann ·lşgali altında 12.so Ajans :S:- lmıııırdmı t1l71eri diken clilı:en, 

bulunan l!'.4ıelı: adasma yaptıjı rahsl bir 13,05 Müzik ~~~~~· ~ ııe:::mıı:: 
hileumu bilyillt bir l'unan aokerl teşeb- ı&.00 Müzk ~ ·~......,...... 
büsü olarak göstenorı İtalya, 18/19 ge.. 00 Program IODdulca araba, kapllann önünde dur-
cesi Leros ü-deııı bir torpito filosu ~~03 Müzik dukça, lraaeti yana yıkık, tozlulclan 

:u.ıo Kon111m.a 
21.26 Müzilı: 

21.45 Müıtik 

23.30 Ka-
22.45 Müzik 

seferber - Sisıun adamdaki Tiga- · çamurlu çöpçü, hiç ~ bir a-
ni ~l bombardıman etm;,tir. Alı- lıenl<te batırıyordu: 
lan obüsler hiçbir basar tevlit etme- n SATILIK - Çöööp ... çüüü ... 

~. Miik.__I ..-..bette Wcrri&& 1 Kaldırıma bırakılmlf, dolup tasmııı 
A -'- :ıo (a.a ) Atina • ._., bil ltüflü çiçek tenekelerini alıp, mesleki ·~a, · - -- .. ve naoı&rile 11x100 eb'Mlında bir 

diriyor: 
1 

bir dikkatle ar.abaya dökerken mırılda-
Basın miioteşan Nilooludis ecnebi ga- matbaa malıl.ıte•i OAltlıklır. 

1 
nıyol'du: 

reteeilerin konieransmda bir nutuk Babıali Acımusluk 8 No. da S. - Yine dün gece zl.l'afet varmış. A-
söyliyerek, Yunanistana her taraftan l Kemale müracaat. yın başından beri, b~ ik.incl ..• Eh,. Allah 
ve sür'atl~ tayyare yardımı yapılması · ~?!i!lilW M'?'t1G verBin, varlığa darlık olmu. Yine, hin ... 
hususunda dünya basınına müracaat ---- - -- di ·kesmişler; dadı kalfa, Cerkestavulu 
etmiştir. ra çok faik toplariyle, tanklarlyle, tay- yapmış olmalı. 

Nikoludil demiştir ki: yareleriyle dayak yiyor ve dayak yi- Karşıdaki evin tenekeslnt boşaltaea-

-&tlt)wlaa 

İtalyanın haksız iarruzundan ve harp ı ecektir. Çünkü İtalyanlar Yunanlılann ğı zaman, acıyarak içini çekti: 
ilAııındanberi sizinle ilk defa gö··üşü - j bol bol malik: oldukları en müessir si- - Vah vah ... Haci Beyin, bizmetçi
yorum. Bu vesileden istitade ederek 53_ 1 Mba malik bulunmyuorlar. Bu siAh: den. yana' hiç talibi yok ... Yeni gelen 
mimt müzaheretinizden dolayı sizlere cnıh> tur. hlzmetçi kız da çok sakar. Dün, iki 
teşekkür ederi m.Keza sizlerden, Bri- j Moskova, 20 (a.a.) Reuter: - Kızıl- bardak kırm13tı; bugün de bir bardak .. 

,... ___ .............. gu"-.ı...::. ---ha- l...--ı't'U..-..... ta bir sura'-: laPn>••. Buna, can mı da-~~ ~·~··;:;uA.l'I;;" •us.u .uwu .nuı .... """"" ~. tanya, Amerika, Türk ve bugün az çok ordunwı organı Krasnaya Zvezda ga- UJ .. .._ 

mıMa: baş muhanirimiz Abiıdin İkdam ııazetesi dlrektölüi!fu>e: hür bulunan diğer memleket basınının 1 zetesi, Yunan .. İtalyan anlaşmınlığı vanır? 
Daveriıı ·Mektepli Tiirl< kızlan- Gazetenizin birinci teşrin l ?-lO- ve efkürı umurniyesinin Yunan kah· i hakkında İtalyan haşkumandanlıj!ını.'l Sağdaki beyaz evin kapısını çalıyor-
na. baslıklı bir vıızısı çık:mışta Bu 940 ıncı ı:>ersenbe ııiinü (Mektepli ramanlığına lı:arşı ıösterd ikleri dostluk Yunanistaru çabukça işgal ümidinde al- du: 
yazıda, mektepli kızlarımız, hu- Tüı-k kızlarına) baslıklı yazınızı ve takdir tezahürlerinden doalyı Yunan dandığını tebarüz ettirerek diyor lı:i: - Ne içi geniş insanlar! Saat sekizi 
dutlarımızda bekli~n kahraman okuduk. Aramı:ııda para t.oplıya- ili ı · h da · 1 geçiyor, am kadın. hala uykuda. Yü:ı 
asloerlerimıze hediye ha=lamıva rak bir trV !cinde hk bos vakit ee- ".1 et nın eyecaruru hıldinnenizi Yunan muvaffakiyeUeri, Yunan or- verilince, böyle olur. 

ak l nca edenm. dusunun iyi muharebe kablliyetnln hür Hiddetle bai!ınnağa başlamıştı: teşvik ve davet olunuvorlardı. cirmeden çal:ışar sınır arımızı Müsteşar, Jmhramna Yunan ordusu- hanidir. İtalyanlar, muhakkak ki, da~ 
Bundan sonra. ıneJrtepli kızlarımı- beltliyen aziz askerlerimiz.e (6()) nun muvafiaklyetlerlni anlattıktan son ha he! . d !' katll b' h - Çöööp ... Çüüü ... 
zın, biribırlerile yarışırcasına, tane vün yelek örebildlk. Bu gün ra Yunanistanın harp levazımı az oldu- mu la rek ~~:_• 1ı::_. B ıhr fmtau a- Yan aralanan kapıdan aşçı kadmm u . 

' · · Kadık" Halk · ... _.. h · 6JID arş..,.,,uaış ~uır. u a so- 'dd ile ald kudretleri nisbetinde bu vadide hediyelenmızı av evı- s~ ve hemen emen hiç tayyaresı d ı· taı anı .... L • . t· ıattığı tenekeyi ıı e ı: . · . I nun a, y arın ~en vazıye ı sar-hllZJl'!ıklara basladıklannı ıı:&- ne götürdük. Keyf.!. eti ·kıymetli bulunm~~a fiaret etmiş, Ingnterenın sılmışlır. - Bir daha sefer, bu kadar ~ 
m<>kte ve duymaktayız. Bunun, bu ııazetenize arzeder, sayınlarumzı mtizaheretinın laymetinı, bilhassa Ta- mem. 
faziletkarl.ığın yenı bir nümunesini sunarız. ranto za1erile Yunanistana yaptığı yar-ı Londra, 20 (a.a.) - Yunan ordusu- Tenekeyi arabaya ho;;altınca, hiddeti 
de, Camlıca Kız lisesi baş milınes- Çamlıca Kız Lisesi dımm büyüklüğünü övmüş, fakat bu nun kuvveti hakkında yazı yazan Ti- biraz geçmiş gibiydi. Beygirin yulıırın-

ö B oo Mum" essili· yardımlann haricinde Yunanistanı.n 
1 
nles gazetcsını~ ak.esri muhar.-!n, ~a- dan asıldı, soldaki eve dolru yollandı, sıli $adiye zdaldan dün ak!ıı1!ı- ...., tayyare ihtiyncını tekrar tebarüz etti- kcdonya ve Epır cephelerinde h•rekat> kapıda dwıın küçük kızı görünce yü. 

~ fU mektupla, öltrenmiıı bu- $adiye Özdal rerek sözlerini ı;öyle hulftsa eylemiş- iştirak et'l"ekte olan Yunan kuvvet nıs.. ı:O güldü: 
tir: bet:ierinin tayin edilmesin! bir tedbirsiz- .. il tik banı"C? Artıh, 

ve Bulgarların Vem Ribbentrop ve caristan, hıç şüphesiz, kaıbul ede
Ciano ile hep bira rada değil, fakat ceklir. Yugoslavya, bilyük bir ih
ayn ayrı görüşmelerinden anlaş,- timal dahilinde olarak, bu talebe 
lan şudur ki; müzakere edilen me• Kuvvetle mul<abele edecek, Bulga
seleler ba.;lı<:a askeri mahiyette- ristan ise, yine muhtemeldir ki, 
dir ve münhasıran harbin idaresi biraz mukavemet göterdikten son
için mi:bveri alakadar eyliyen ıme- ra ba.; eğecektir. Yalnız Alınanya
selelere mütealliktir.. dan hareket edecek ·büyük bir or-

Times gazetesinin bir muhabiri dunun Yunan hudutlarına ckığru 
ise bu görü:;e az çok muhalif kış mevsimin<lc sevkedilebılınesi, 
b~ka bir tez ileri sünııektedır: Bu hatta Roman:yada olsun ihzar edil
muhabire göre: mi~ ileri üslerin mevcut olmasına 
•Alınanyanın Mwıoliııiye yardını rağm:n ve yolu üzerinde tesadüf 

için Balkanlarda harbe hazırlan- e~ece.ı;ı muazzam. mukavemet gay
dığına dair ortada henüz bir ala- rı_ mevcu.t farledılse b~le, yme. çok 
met yoktur. Türkiyedeki Alınan ı agı~ bır ıştır. Bu:ıa ragme~ H.ıtler 
mahfillerinde beyan .olunduguna erkiinıbarbı~ esının bu t".11likelı ha
göre. , Akdeniz •Italyan sahası> dır 

1 

reketı ':'e boy le bır seferı _elze'." _ad
ve bu mıntakadaki işlerini yapa- detmesı muhtemel oldugu_ ~bı 1-
bilecej(i kadar kendisınin >.>Qrmesi talyan orousuna karş ı henuz ıtıma
Iazımdır. Alınanya yeni ihtilatlara dını m.uhafaza edere_k Al.maı: m11-
kar~yacaktr.. aven~tı <ı~adan dahı vazıyetın du-

Öyle dil. ki H'tl M zelebılf'C~gıni tasavvur etmesi de 
zaruıe ıyor ı er, u- .. 

1 
.. d .. 

soliİıinin nğradıfrı mıişkülattan m.um rnıı ur.• 
memnundur. Çünkil Italyanın Hİ~tN .. VİY ANADAKİ 
Fransadan ya.ptıgı mübalağalı mu- GöRUŞMELERi 
talebat Alroanyarun V4ı ile olan Viyana, 20 (A.A.) - Bitlerin 

''k im ·· k"'l b' 1 k - Nasılsın küc ç Binaenal-b hava kuvvetl · a d ı veya o azga muş u ır şey o ara . . . . 
-J en Y r ı- _ . ı::rıce ıyıleştin ya? 

mının en kısa bir müddet 1 · de g 1 tavs1f etmekte ve Yunan ordusunwı se-
1 

. . 
1 

. d . 
çın e - . . . . . . Tenekeyı gözden geç rıyor u. 

meş1 Jçin İngiliz, Amerikan ve dünya feri VF..zıyctte beherı 15 bın kişıhk 14 - P chrizi b&dun galiba? Tohtor, 
matbuatına müracaat edoyorun1. Bu rırkcıd:"ln ve ayrıca bir süvari fırkasın- gabaha izin vermiş! 
müracaatımız tek bir kelimeden ibaret- 1an mürekkep olduğunu söyledikten önünde, 
6r: Tayyan:, t3yyare, tayyare, •onra silAh altına alabilece~ti miktarın Biraz ilerideki evin kapısı . 

~akriben yarım milyonu bulabileceğini ağızJarına kadar dolu üç teneke görSizlere teşekkür ederim. 
·ebariiz ettirmektedir. Muharrir yazı- müştü, homurdandı: 

Ncvyork, 20 (a.a.) - Reuter a:ı·ansı- 1 y· · -":-le -· İki ... n .. son -ıru şöyle bitirmektedlr: - ıne mıs<.U.U- r ....... · .s•.a.u -
!un Vaşington muhabirinin bildirdiği- ra tek tenekenin yansı dolmaz! tlçün-
!'le göre, Yunan hüktlme>ti, tayyare le- Yunan askeri son derecede mukavim cüı gün de, çöp yok! derler! E1belt, bi\ 
vazımı satın almak için müsaade veril- e kaUnaatk~rdır. Bulgar, .Yugoslav, v Ar- il bol yiyen, bel bel bakar. 
~esi hususunda Amerikaya müracaat ·ıavu uk hudutları ve Pindos dagları 
etmiştir. Gazeteciler toplantı.st::ıda B. ({ibi mıntakalarda Yunan askerlerinin Köşebaşındaki evin kapısı açtlmlltı; 
~ummer Velle' bu talebin sempati. ile bu kaııaatkilrlığı nakliyat müşkUlAtın- beyaz bir kol, bir kuşhane uahan> u-
ltarşılanacağıru beyan etmiştir, dan doğan vaziyeti hafifletmektedir. tattı: 

A - Al, sana sakladmL !!na, 20 (a.a.) - Atina ajansı bil- Dağ yollarında topların ve mühim-
~· · Çöpçü, 6lnttı: 
rın·1yor: matın hayvan sırtında nakli, teker- .. _ 

K t . -~-· t · ğı · - Eyvallah, kalfa hamın, Allah, --a ımc.ıuu gaı:e esı, yazdı bir ha,_ le.kli vasıtaların naklinden çok daha a-_,,_, ı·ıa1y h.a ziyade et.sin. maa..ı:uede. anın eski Atina elcisi mell bulunmaktadır. YunanhJar sayı. 
Gınzi'ye hitaben cllyor kf: SJZ ka!tr mevcuduna malik bulunmak.. Arabanın ön tarafındaki ke""""tln 

Muazzam İtalyan ordusu, YunanWa- tadır. •!tından çıkardıj!ı iistilvıuıe teneke lıa-

1P•Dii!illmll!!llmamnmnıııım1111111111ııııı:!M:ırail!lilll!lllllllllllll!lll!lll!!lll!l!••a ba, sahanı bofalttı: !i - Bugün, çöp yok mu? 

FOSFARSOL il! - Baksana, pişenler, olduiu Cibl da
~ t"UyO'f'. 

- Volı, vah, hastaıaruuz, daha kııılk-

madılar mı? Küçük Bey de hasta mı1 
Bu Perşembe kabak tatlı.rn piıj.irmedinU. 

ıi? 

Arabayı ;r(lrtittü, köşeyi döner dön
mez., kaldırım kenarına yığılmış çöpl~ 
re halttı: 

- Ne tamahkir adamlar! Eski tene
kelui yalrudilere satarlar, birini olsun, 
çöpe kullanmazlar. İstediğin söyle. Al
dırdıkları yok kL. ÇöpJeri almazsan, Si• 
kil.yet ederler. Tamahk3rbkları yedik
lerinden belli. Beş kişiye, sabahlı ak .. 
:;;amlı bir kuzu başı! 

Aynı kaldırunda ,hemen hemen ayıJ.I 

çöp yığını duruyordu. Ona, kızınadı: 
- Yine, yeni teneke koydular. İl oğ

lu bıra.la.r mi hiç? Elbette çalarlar? Vat 
evi Kerem evi, yok evi verem evL 
Tenekenin yenisini, eskisini düşüne-

cekler? 
Tam karşıdaki büyült evin tenekesi .. 

ni alır almaz, yüzü bunıstu: 
- Bunlar da~ bir türlü adanı beğen .. 

mezler. Hala, aşçı bulamamışlar. Alb 
aydır, komiserve yemekten 
gevriyor, bıkmadllar, da. 

iman lan 

Yandaki evin kapısına, Iı.detfi acıya

rak yollandı: 
- Ebe hon1mın torunu, yine basta. 

Piliç kesmişler. Bu çocuk, doğrula.mı .. 
yacak vessel~m. 
Karşwndakl bahçeli evin tenekestnl 

boşallıyordu: 

- Eyvahlar olsun, bu gece, avukabtı 

gelininin, yine sin:rlcri tutmuş olacak. 
Hey, Allahım, Yarabbim, bu kadınıD 

sinirleri, hep, sofra ba~nnda mı tutarf 
Altı tabak kırılmış. Büyük bey, bari, 
bir tabakçı ile ortak olsa ... Ay, ay ... Çi
çekli değin-ğz,y 
çeklik te paramparça olmuş. Çok geç
mez ayrılırlar ... Sar1 kor.ağın geHnl de 
böyle idi, sonu gelrrıf'di 

Tek katlı, kara tahta evin küçücill< 
yamn yumru tenekesini d(jvüyorı;~ı· 

- Hafız hanım, tavuklarını satmıt 

olmalı, dört gündür, tek yumurta k&"' 
buğu yok. Kızı dışand.an gelse, biral 
fraha ererler, et, zerzevat yüzü görür~ 
Jerdi. 
Arabanın dolgunluğunu gözden P 

çirdi, beygiri, yedeğe alarak çekti: 
Yan evlerden bağırıyorlardı: 

- Çöpçü ... Çöpçü ... 
O, iatitini bozmıyarak cevap yerdf: 
- Yine geleceğim... Yine ge1-

ğim ... 
Yolcia, kendi kendine mırı~ 

du: 
- Beyaz evtıı lıizınetçlsl ciejişmlf

Bu seferki daha aynalı. Bey, çapkılSo 

Hanını, nasıl göz yumuyor? Doktor, ti• 
n~ dışarıya ıı.itmli olmalı, yine ıaı' 
gündür, zerzevat süprüntüsü yolr., !ad 
kemli<, hep kemik. Doktor, bu lıad# 
et zor 7<dlrir ... 

All ;yedeğine ahmş stirllyordu. 
-.,nsAJd 

en birinci müzakerelerıne zarar verm4tir. kont Telekı ve kont Csakv ile ııö
Maamafih Hitlerin Musoliniyi büs- rüsmesı 2 saat kadar s:ürmüstür. 

bütün dü.şecek derecede kendi hali- Hitler. müteakiben kont Cianovu Kan • Kuvvet ve 1·şt 1• h~ ('"rubu d" r. 
ne b'rakması da varit değıldır. Bı- kabul etmıst ır. Yon Ribbentrop,. 'J y il !J 
naenaleyh ılk:baharda Yugoslavya- ,her ikı ııörüsmede de' hazır hulun- •••••••mHcr eczanede bulunur.ı•Eı••aıı•ıa.,a 
ya karşı m'4terek bir Alınan .. İ- ! muştur, 
talyan taarruzu ihti.mal dahilinde- cPAKTA BA$KA DEVLET-
dir. LER DE GİR:ıoc:EKTiR. 
Alınan 1>a.zı ha.berl~re g~re, Yu- Vivana, 20 (A.A.) _ D.N.B: 

ıroslavya hukCımet.ı şımdilik Yu- Macaristanın üçler paktına ilti- Ask3rf erim:ze Gönderilecek Hediyeler 

-.~EN 

GÖRÜNME_!( • • 
ıcın , 

goslav hududunu gececek olan _i- hakı hakkındaki prot.okolun ımza
talvan ~skc.rlerıı1ı tevkil etmege sııu müteakip, kont Csitavden son 
ve bu.gunluk me~uu . bahsolına- ra Van Ribbentrop söz alarak pak 
makla beraber, egcr mıhver .Yu- tın veni azası sıfatile Macar;stan.ı 
gosla~ayı .. Yunanıstan harbinde sel.iın.lamıs w deınıştir kı: 
harekat ussu olarak kull8;ll1Ilak ıs- •Bu pakta başka devletler de 
terse .buna karşı koymaga karar ıdreceklerdir. Bu paktı vücude 
vermış bulunmaktadır., netimus olanlar ·dil b- •-." .. 

nail H ıd . . d' ~ • a ve ....,.anı 
. y era . gaz~.tesının ıpkı- yete muvafık bir sulh icin çalışan 

mat~ muhabırıne gore, Almanya- bütün ııenc milletlerı bir arava 
nın, Italva?-'n yardımına koşmak ı?etirmiye kat'i surette azmetmis 
ve bunun ıçın Macarıstan, Yugos- bulunmaktadır.• 
!avya ve Bul,ıraristandan yol iste- !E!!!"!!'!!!!:!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
mesi muhtemeldir. Muharrir şöy
le devam etınekt~: 

•Böyle bir talep vukuunda Ma-1 
İmtilaz Sabi!ıi ve .Neşriyat Dl
tektöru: E. İZZET. Uasıldıg, yel!! 

SON TELGll IU' Basımevi. 

Hudutlanmızda va:ife başında bulwıttn askerJerimize hazırlanacak 
hediyeler için halkımız elinden geldiği kadar yardımda bulunmak arzu
sunda ise de piyasaların gayri la~ it vaziyeti dolaysile bu yardım sür'atle 
ve kolaylıkla yapılamamaktadır. Müesseseniz bu, iş ilze.rine teşkilütının 
bir kısmını faaliyete geçirmiş ve 23/11/940 tarihinden rtibaren resmi 
ve nim resmi müesseseler ve halkımız iç.in 

"Boz Şayaktan Avcı Yeleği,, 
Satışına ve •iı>ariıı kabulüne ~lamıştır. 

8&lllı rı.ıa : Perakende ıoo, Topıan : 180 ıuıruştar. 
Toptan siparişlerde: Haftada 1000 yelek teslimi münı.kündÜ!'. 

Tekmil Türklyeden sipariş kabul edilir 
TtlıııdYE KÖYLÜ VE İŞÇİ ELBİSELERİ TOPTAN SATIŞ YDi ı 

iıııanbuı Sul!uıh•m•m irrıı.nı,.e Çarşısı No. 18 .. 19 

11mıı- SALAHADDiN KARAKJi Şı.ı-m 

No: 56 ti. Ve sancak teşkil olundu. Sabık Budin Türk ordusunun bu muvattakiyetı A- h 1.. d 
va!isı Kasım Paşa Erde! Sancağı Beyı ırusturyalılan ve Alm•nl•n ürküttu. mi verin maır.SO 1 
tayin olundu (H. 959 ı . Coltu.k denilen milkeınmel vesaiti mll 

ROMAN 

Erdelde lıarekAı cereyan ederken Bur da1aa,ya malik olan lcale mulıafızlan (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
din valisi &dım AlJ Paşa ile lsıonı BeL ·Türk ordusunun üzerlerıne doğru gel- mava dönnıiy~ tahmin edil
grad Beyı Balı :ıade Arslan be,. ıtmale diğini haber alınca bırakıp kaçtılar, mektedir. 

1 

59 yaşlarındaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
görünebilirler. 

Yazan: M. Sami Karayel 

doğru yUrüduler. Ferdınandın elınde bu. Kumandaıılan gilzel kızını akıncı bey.. İİvı haber alan İtalvan mahfil
lunan müteaddit kaJelerı, şatoları i11al lerlmızden birine vermek zilletinde lerı. mihver diploınasl&IIIUl iki 
elliler. bulundu. maksat tahakkuk ettirmek iU.ere 

Mesh= bir cilt mütehlllSSlsı ta- cildiniz, daha saf daha taze göl'& 
rafından kesıt ve ııenc hayvanla- necek ve gençleşecektir. 

Bu, Ttl•k ordularının taarruzuna karşı Yalnız Eğri lcaleal mukavemet etü. oklu.nınu zannetmektedirler: 
Vezir Ahmet ~ ordusu ıelmez. I bei alınca mutadı veçlıile geri çekilip durmak ıçm düşman bü;vükcek bir ordu Eğrı şıddetle muhasara edildı. l _ İspanya ile esas.lı bir A-ı--

ien evvel Budin va.Uai Hadım Ali pa- kaçtılar. Cönderdı. Müteaddit hucum.lar, barut mahzen- -.u.a.aq-

Fi Sı~edınde parlak muvaUaluyet elde 

1 

Tamı;ıvar kalesini ve şehrmi muhteli1 1 Kral Ferdinand, birinci defa olarak !erinin yanması, kale bedenlerinde a- ma. 

nn cild ve hücevrelerınden kemali Gündüzleri, beyaz (yaRsız) 'fır 
itına ile istihsil edilen ve bir ,ııenç kalan Kr-emı kullanınız. Terkibi~ 
kızın taze ve saf cildinın unscur- deki beyazlatıcı ve kuvvetlendirl 
Janna :ınü.,mih olan •BİOCEL. ta- 11nsurlar, d:ahlle nüofuz ederek ıciY 
bir edilen kıJ'metli 'l'I! veni cevher, li.!a~~ ma1za1~-ihrAac.~e: .tmişti. düşman ordusu mudafaa ediyordu. 

1 

bizım askere meyd= olcuyordu. Muha- çılan gedlkler düşmanı teslun olma- 2 - Fransa ile bir anlaşma. 
Hadım Al! pep l>ımunla da 'olmadı Ahmet paşa kaleye hücum etb. Dili- rebeyı kabul eylıyordu. ğa raz.ı kılmadı. Mukavemet edjyor- Fransız murahhaslarının da ha-

.Meşhur kalelerden Vespirin'ı kahı·ao 1 manın mukav~etinı kırdı. t1çüncü bil- Kral Ferdınand, Padişahın bulunma... la.rdı. 1e.ıı Vivanad.a balunmalan Unkan 
aldı. Burası mühım bir merkudı ve cınnda Türk delberleri kale bedenlennl masından ümide dUimüştü. l!oııra, bu Türk k.,,,..,tıerı kıııa kadar Eğri ka- dahılinde görülmektedır. Muhabi
müstahkem mevkidir. 1 aştılar .. Kabran kaleye ve jehHı dahU ordu Türk lruvvetlerınin külll k.ısıru de. lesine mütemadl hücumlarda bulundu- rin öğ'l'endiğine göre, vaziyet 

iınııcı vezir Ahmet paşanm ol'dımı oldLılar. Mücadele çok konlı oldıL ~di. !ar. Çok telefat verdiler .. , ne olursa olsun İtalva Nice, Korsi-
Hazıran ıı.,ıarında J:rdele girdi. Tamıı· Mubtelıt düşman ordusu ltılıçtan geçi- Çetin bir meydan muharebesi oldu. Nihayet kıs münasebetile Eğri mu.be.- lra ve Tunua fıııdpkındakı talepleri-
""' onüne geldi. ri.ldi. Türk ordwıu Ferdlnandı bozdu. Ordusu... sarası bırak:ılrp avdet edildi. Llkin, Bos ni muhafaza ııe Savoie ile Ciıbuti 

Taınışvar kal.esi Macarlar, AVllStur- TO.rk a.ıııeri, tnime ı>a4"flın lnlika.. nun yarı.,ıııı bir çevırıne ha...ıtetlJe esir naya tekrar vali tayin edmilıniıl olan üzerindeki iddialarından sarfıııa.. 

ali rd ciJcl y..,, n""""an e """"· c ... 
h ibazı a. 1.IDBuru olan pen- samelerı sı:klaştmr ve bu sureti" 
be nınkte.lı:i Takalon Kremi terki- cildinizi beyazlatıp yumusatac_., 
bir.e karı.ştmlmll[tu, Bu aksam. t.r. Bu basit tedıbir aavesınde ıı<I 
'.!'atmazdan evvei ıriirünüz. Uyudu- icadın bir kaç sene ıı:encl~ 
ihmuz her da!ri!<a :tarfındJı cildiniz 1 ve ~ ioz.ların bile ıı:ıı:ıta ed;,J 
il1 kı:vmetıı unauru massediı:ı be&- savanı ha v:ret bir cild ve bir ~ 
lenecek ve her saibah 1aıHr:tWnmla malik olabilir.ıiniz. 

rııhtar, Almanlar, İtalyanlar, kpnnyoJ. mıw aldılar. llı!nk•bele.t mı.u 7erinde etti. Yarım da bir kışi Jwrtulmamak llze- Pıışa, Kilis sancağı beyi Murat Bey Her .. zar edecektir. 
ı.r, hl~ tarafından müdafaa ' idi. .., kılıçtan geçirildi. sek Beyı alancıLarile Avusturya ~- İtalyan siyasf mahfillerj Türki- Şeker Lokum ,,. Şekerlemelerinin 
olunuyordu. j Taıruşvann dOşrncs; llzerıne dltu Esirler o kadar çok!n iti, esir~ Bu- ni perişan eylediler. Tutulacak 7er bı- yenin alaca,iıı müstakıbeJ hareket nefasetile dünya Y'll nam veren 

Trl'~var, mühim bir miistahlı:em mev .. 

1 

düşman elinde bulunan k.aleler buu elinde pazarlarda satılır oldu. Bir esirin rakmadılar. tarzını yakı711lan taki.o elmekt&- ı ı ı ı 
lı:i id.i. Jtale haricinde de mühim bir A- bırer lesi.im oldular ve canJanm ııun..r .. lı:ıymeti hır kutu bala kadar dilftü, Bunun !!zerine Kral Ferdinımd "" dirler. A L M U H O O N H A C 1 B E K R 
"'1Sturya o~usu bulunuyordu. dılar. Avu~turya ordusunun başkumandanı İmparator tekrar ll<fuler göndermek o-

1 

Yakında Y•ınanistaı:ı<l:a kat'! ıı.a-
Kale bancınde bulunan Avuslınya I Bu SUNtle Erdel1ıı en mamur ve mü- Pallaviçtnj on sekız blı:ı aııuı vere.-ek e.. 1 yununa mW-..caat ettiler. dlseler ~.ıw at.mesi beklenmek- !Mer~ Bııhçelaıpı. $ubeleri: Bevoklu. Kanıköv, Kadılı::ör 

....ıuııu Türk ocdu.;wı.Wl cel<litini laa- blm lı:J&ml olaıı. Bıınat kıt ası oilmlze-. ,....,ettaa lttırtuıdu. (Devo.uu vıır) tedir. "·-----·Pazar günleri açıktJr··-•ı•••" 


