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POLİTİK 

o GUNLERi ----- F asulya, pirinç ve Peynirleri ka- Sovget Alma 
YAZAN: ZiY A ŞAKIR Dün ü toplantıda ta le. l t İt İ / af l ..., J • • AkA çırıyor ar. 

Telrilra numaraaı:21 lebenin koatrolü hak- yag arıç.ın n zamı ar y_, 
k d k 1 .ld' l'n>I. Hiiuyin Şiilri lltıbd' 

Y h b b 'b' yu" ksek zekô di ın a arar ar verı ı Fakaf bunlar mu· 
0 ya, 0 QSI QI 1 1 • Orta, lise, san'at ve ımıalüm sovyet Rusya ile,~·· 

1 1 k 1 k ı Fiat Mürakabe Komisyonu bu gıda madde· ayyen fiattan faz- nal sosyalist Ala•• 
t ' ' t • t' mektepleri müdürleri dün stan-

raye ve emse sız ıya o o ma 1 1 bul kız lisesi konferans salonunda lerioin mali1et fiatlarını da tesbit edivor laya satılamayacak arasında yeni bir a 
ı ma imzalanmı~tır. Bu anlaşııı• 1 Maarif Müdürü Tevfik Kut'un re- Mürakabe Bilıosunua. buz· ~ 

Halit, babası İbrahimin VPfatı,., karşı olan ımıhabbet ve teveccühü Fiat Mürakabe Komisyonunun atlara göre pirinç ve faımlyada top- çen Birinciteıırin ayı nihayeti 
isliği altında aylık toplantılarını hanelerdeki peynirleri kon-

nütealdp Suriyeye hicret ~erek nü göstermek için zevcesi (Hiz- gıd,. maddelerınin maliyet fiatla- tancılara yü7.de 4, yan toptancıla· Hitler • .Molotof miilAkatuun n 
yapmışlardır. trol etmeğe ba~laması iizeri· deşti. Bütün vaktini, Şam 'le Hi· ran) a, Yahyanın oğlu (Fazıl) ı da rile kar hadleri üzerindeki çalış- ra yüz.de 4 ve ""rakelJdeeilere yuz· • 

1 
ce&i 1ayılabilir. Hatırlardadır 

. · tti v '-" ı Bu toplantıda talebeleri harıc; r- ne, bazı peynircilerin, evve - ol ~- Be 
11 caz arasında, büyük ticaret JO!erine emzirmesını emre . e uvY •' malarından bir tısını netict!lenmış ~ 10 • 12 azami .kir haddi bırakıl· ce yazdığımız fibi, bu mallan M otof Yolouışın r ne sey 

hasretti. Ve bu ;.ı- arasında, mu· müstakbel halife ile, (Fazıl) m a· kontrolleri yardımcı muallimlerın m_._tadır. 0 &111Danlar bütüa cihan matbııl' 
-· t . 1 . il t l be . ak"I ve sadeyağ, pirinç, fasulya ve zey .... buzhanelerden alarak, T.rak- _,. 

bit ile temasını arttırarak halkı rasında, süt kardeşliği gibi kuvvet- ayın erı e a e run n ı mua- • tında gürültülü akialer hasıl et""' 
ı 1 · t f ı ·· ·· .. 1 - t·· tinyağların kar hadleri tayin edil· Sağyağda toptancıya yüzda 5 yaya gönderdikleri görülmiif· il' dinledi. H-ıı.. Emevilerin zulmü~ li bir münasebet ve rabıta husule me e erı e ra "" a goruşu muş ı.ır. ' ti. Bir küsur ııenedir vukub~ 

......, miştir. yan toptancıya yüzde 6 ve pera- ptür. Dün yine bir buzhaııeden ı 
den ve bahusus (Ali Reı;uJ e it.ar- geldi. Toplantıda bü\ün mektep mü- ı cağı arasıra işaa ve tekzip cdi 

• .. Komisy onun bundan evvel istıh· kendeciye yüzde 15, zeytinyağlardı! 200 teneke peynirin Klrklare· k 
•ı gösterdikleri hürmetsizlikte:ı HaHfe, böy" le bir münaoebet te· · durleri zabıta ile birlık te müşte- ı bu mülakat, nihayet tahakku 
• sal mıntakalarından istediği toptan toptancıya yüzde 5, yan toptancıya 1 !ine götürülmek üzere, yola 
son de.-ecede müteesşirdi. sis eylemekle de iktifa etmeli. Oğ- rcken yapılan kontrollerin iyi neti· satış fiat!arı hakkındaki malılmat yüzde 6 ve perakendecilere de yüz- çıkarıldığı Murakabe Bürosu mişti. 

Halit, son derece zeki, fatin, di lu (Rşit) i, bizzat (Yahya) nın ta- ce ver<lı ~· ni ve talebelerin, ders sa- gelmiştir. Komisyon bu fiatlarla de 10 kıi.r haddi verihnektdir. Bu memurları tarahndan görül- Alman ricali bilha.,.a Bıırit~ 
rayeth ve l;ilhassa hak ve haki.katı !im ve terbiye etmesini istedi. Bü atlenni sir·<: ma ve kahvelerde ge- geçen seneki fiatları nazarı itlbare fiatlar Ticaret Vekaletinin tasvioi müş ve Kırklareli l\lürakabo Naz.ırı Fon Ribbentrop, iki d 

· alkı yük" b" uh bbetl di"l ·ı · l ·· "ld ği Moskovaya .nttig" i halde, bir ,., ııeven bir insan olduğu içın }ı D ır m a e sev g og u çırme erin n onüne geçı ı nı alarak nakliye ücretlerini dahil et- ne arzedilecek ve kabul olunduğu Komisyonu vazıyetten haber· .,. _ .. 
bu şikayetlerinden büyük bir te- nu saray arara • ya- memnuniyetle söylemişler ve bu mek suretile bu malların sehrimız- takdirde if"'an edilerek Mürakabe dar edilmiştir. Bu peynirler • ' ından çık k Yalı kabil seyahat ~apılnıaıwdı, MtJ.,. 

hl tti. V h Ik b zt k "'- ·· d rdi • · hald •·ta b !da tolun gelişi, bu noktadan dik esslir sse e, a ı u ı ırap- nın onaı;u•a gon e . kontrolün daha sıkı bir surette de- deki tacirler için maliyet fiatlarını fBiirosu tarafından sıkı bir surette gideceği ma e .., n u - ıtl 
· art k (Em · • ki f d h f 1 t celbettiği gibi, ayrıca Rw de• tan kurtarmak içın, r evı- Yahya; hükUmet işlerinden vaıtit vamile ders saatleri haricindeki tesoit PlmPk!Pdir EJ.ıl.e edecek fi- ı kontrol edilecektir. · iyattan a a az asına sa - eıt 

li ılm kt adamının ilk defa olmak üı !er) in saltanatlarına hitam ver· buldukça, halifenin bu kıymet · zamana da teşmil'ni istemişlerdir. , _,_________ tır ıyaca ır. ,.,-
ğl ·ı '-endi ğl F 1 tah ., ı Bu suretle -ynirci, nakliye memleketi hudutları dışına çık mek lazım geldiğine hükmetti. o u ı e ,.. o u azı ın "'' Bundan sonra içtimada, Vekfile-I y dl "K ... - _.. 

t ... _ te b . il 1 1 B a • l•D a ap Ve t ücretini de cebinden ödemek bulunması da tebarüz cttirihıı 
o;>"" bu Mnada idi ki, evveli (Ab· ve r ıyesı e rneşgu o uyor... u tin bir kararile yardımcı muallim- Ur f JÇ S 0p- ten hali kalmıvordu. Berlin konııl' 

basi) hanedanına mensup bazı ze- iki genç asılzadenin istidat ve il-1 !erin tercihan Üniversitenin mual- • mecburiyetinde kalacak ve • _., 

l b 1 d 'h •J"f b k"ld h k t malarının vüs'at ve şümulü bP vat ile ve sonra (Ebamüsli:ın) Ut: ya~a.tlerinin inkişafına bütün gay- li:mlikle alirkalı fakütte ve şube para U Ufi U tancı } İl a J ~~:~:;:cek~ir:e 1 
e are e lwıda sarih hiçbir malümat ıertfı 

tanıştı ... Ebamülim, esasen inkıliıp retı ile çalışıyordu. mezunlarından mümkün olmadığı __, 
---- """"''"-----~~--~=--"'- şuh etmedL Maamafilı iki nevi ,.... 0 

hazırlıklarına başlamıştı. (Halit) te Abbasi saltanatının genç vellah· takdirde ancak 4 üncü sömestre ta- pır 
T 1 be Yurdu lac.k t ko • y d 1 1 selenin bahis mevzuu olması bütün dii;:üncelerini Ebaımüslimin di, vezir Yahyaya son derecede !ebelerinden tayini hususundaki • e o • . m11 onun a p . y A SA 

I kanı vardı: 
anlatarak onun giriştiği büyükte- hürmet ve muhabbet gösteriyor, emri okunmuş ve bu muallimlere binalar da teıbit edHdi müvacehe edilecek 

1 
_Sırf Rus. Alman miin"' 

,ebbüsü hararetle alkışladi. hatta, bütün teşrifat usul ve kaide- de branşları dahilinde ders veril- İ J. 
V·ı· t p ı· ..ı. H t• Re·s M "" k be K . t 1· ı· *aret VekaA letı" mu··s. batını aJa.kadar eden ve dünY i O zaman bu iki büyük" (Türk) !erinin haricine çıkarak ona: ı aye ar ı ..... re eye ı ı • ura a omısyonunun esp <t ~ .. 

mesi kararlaştırılmL,tır. Bundan h te d. ·· --" 23 a.;,.uslr 
başı birleşti. Birinin kılı~ kuvveti, 
ötekinin de zeki ve dirayeti saye
sinde (Emevl saltanatı) çarçabuk 

B b . ~ . . !iği yeni açılacak olan Talebi Yur· ettığı et fiatlan kas~plarla toptJr ayre uşuren ..,..ep ._ 
- a a... sonra da· talebelerın nakıllerı me- t•şarının tetkı'klcrı· 1939 anlaşmasına ze~ı teşkil ed". ' du için favkalade tahsisat temın cılar arasında bir ihilafa sebep oı- ~ • 

' devrilerek (Abbasi saltanatı) tees
süs etti. İslam tarihi, yepyeni b:r 
devreye girdi. 

Diye, hitap ediyordu. selesi gör~ülınüştür: etmiştir. Parti İdare Heyeti Cu- duğundan kasaplar komisyona mıı· Ticaı-et Vekaleti Müsteşarı dün bir konuşma, _.J> 
(Yahya) da, pederi gı"bi (Alevi) Vek"et r· ı k . .,.n,·r 2 Ik.i. • d ı t• umum' ı·y .... 3 

em ıne uyu ara •· .. ma günü bu mesele hakkında gö-,racaat et.mişler ve toptancılarııı Mıntaka Tıcaret Müdürlüğüne ge- - eve ın • 
idi. Buna binaen oğlunu da (Ehli dahilinde talebelerin ancak oır ık dil . k. b akın d. .d • rek bı·r mu"" ddet tekkiklerde bulwı !erini dahi cihan politikasını ııJi'"' 

· ) (Ali R 1) h bb t· rüşmek üzere fevkalade bir top- en erme ar ır a ıgını ı -Beyıt ve . esu mu a e 1 mektepten diğerine nırkillerinin i- d. · 1 ıxl" t kadar eden mevadda temas. 
ile yetiş"":'"'·iti. Fakat, terbiyes.' lantı yapacaktır. ıa etmış e ı. ., . uş ur. rel' 

~-·~ kinci yoklama notlarının verilme- T t ta . 1 d b . y . ru··w· k l • Molotofun maiyetinde ve • Yukarıda arşettiğimiz gibi, ilk kendisine tevdi edilmiş olan Ha- Vali Lutfi Kırdar ve Parti İdare op ancı cır er e unun aı<:; - em n e sper erı 'katinde otuz, kırk kadar iktı••" 
Abbasi hüküm~-- ve halifesi, cid- runurre•ft m· bu hu-·stakı· h'··ı·ya· sine başlanmadan evveline kadar, ni '-'d · ettikler de k · Hari ten tütün eksperliği yan- •H' 

U4L r ·~ - Heyeti Reisi Re=t Miınaro"lu ta- ._. ıa m n on• ' .<yonun ç " mütehassıı;ın bulunması, mül.....-
de b •.. k b" k t · !ık ·· ~chir harici nakil lerinin ise meşru ~ o .. .. .. d k" to 1 t d k . . h 1 tı"' · f 

ıı uyu ır ıyme şınas gos- tına kat'iyyen müdahalede bulun· mazerete müst<-niden her zaman rafından yeniden bazı bin.alar ge- onumuz e ı p an ısın a top tan- ma ıçin ın. ı~ arın aç ~ı lill ı- tın daha ziyade Rus ve Aimanl,ıı 
terdi.. Hükılmetin bütün umurunu, mıyarak onu kendi içtihadına ter· . f"· .. .. .. . lcılarla kasaplar konisyonda mü- handa beş kısının kazanJıgı anla- .. k b"l l'k d d 

1
. ,ı' 

1. ) · li t sı· tt" Fak t vapılması kararla~tınlmıştır. zılm ş ve muva ,,., gorulnıujl.ur. . . • laı k mute a ı en a a a ar e en ıt 
(Ha ıt ın e ·ne e ım e ı. a ketmiş ... Bu genç Abbasi prensı, ı vacehe ettırıleceklerdir. p.,ı suret- şı imıştır, Bunlar serbest o ·a. iktısadi mali işlerle ilgili oJdui' 
(Halit) te, kendisine tevdi olunan Alevilerden nefret ettig"ı· halde, ~ Bunlar hakkında da Cuma günkü 1 h ik" t f . .1 . b eksperlik yapabıleccklerdır. ' bj' 

zif . sals b" d ti "d '" T 1 b • • e er ı ara ın rızası e yen• •~ • il hissini hasıl etmişti. Fakat iki t 
va eyı em iz ır ıraye e ı a- nun bu menfi hislerini tebdil ve- 8 e e 1Ç1 n toplantıda karar verilecektir. hal şekli bulunacağı ümit edilıncık- Dün gelen ıthali.t ma an yük devlet siyasi adamları bııl" 
re ederek, 

0 
yiiksk makama llya- yahut tashih etmiye lüzum bile UCUZ hamam tedir. Dün İstanbul limanına yeniden şunca, bedihidir ki, müzakere u~ V 

katini tamamen isbat eyledi. görmemişti. B E L E D I y E ithalat maddeleri gelmiştir. Bu zaruretle genişler ve ilı.tısadi, tic~de 
Halit, bir taraftan böylece hükil- Yahya, en büyük dirayet ve kl- lleyazıttaki hamamlarda yüz. 20 ev soyan hırsız mallar arasında Mersın tarikile i<:a- ri, mali, derken mük.ileme si).,.. 

met ümurunu idare ederken, diğer yasetini, (Halife Mehdi) nin vefa- d ll" t "l"t t · d"ld" Taksim gazinosunda tevkif edildi naviçe, boş çuval, Romanyadan sabalara intikal eder ve es11>en ;.-
taraftan da Oğlu (Yahya) nm ter- e e ı enzı a emın e ı ı kl .. b.. tk t·k s t R ~-- . ..ı 

tından sonra göstereli Abbasi t h gece u u su os ı , cam, ovye usyaW<L tıı;adi işleri, siyasi İlmillerden ar 
'biye ve tahsiline son derecede e- tının etrafında döne~ salta'lat av~ Ünıversite ve yüksek tahsil Taksim Belediye Gazinosunda Beyoğlu ve Küçiii<pazar semtle- ambalaj kağıdı, çivi, neftyağı, asid mak ta o kadar kolay değildir. OJ•H 
h · et di O k nd" · h ı · · t · ı ., h ·h ı rinde yirmiye yakın ev soyar! Ne- lf k k bo emıy ver · mı, e ısıne a- hiliifet entrikaları başlar ba<lamaz, lgenç erının emız ''-'ve am.am 1 - bir cGece Klübü• vücude getiril- . . . _ kloridrik, asit su ri • ara ya, zamanki hava hatırlanacak oıur':';ab 
lef olacak derecede yüksek bir ir· • . . . . .• . j tiyar;ları ile alakadar olan Univer· . . . k"kl il 1 , f cati adında bır hırsıa adliyeye ve Türk motörlcrile Bulgaristandan J Bal.kanlarda ve Yakın "••kt•"' cvlfıdı gıbı sevıp yetıştird • gı (Ha- mesı ıç:n tet ı er er emış ır. .lm. d .. rd.. .. h.kim.Li ~ 
f.an ile yetiştirdi. ·ıı . .. . k t vNsite Rek'örlüğü •Hamamcılar 1 1 akd d üd. •• I n ış ve o uncu sorgu a . - milyon kilo odun ı:-ömürü gelmış- dı•rum, Lnndra mahafilinin dikh,...., . .. . runurreşı m uzerıne ana ger- K üp ;yapıldığı t ir e m ur, •. . , .. . 

Yahya da babası gibı, yuksek hır di. Hayatını büyük tehlikelere so- Cemiyeti. ne müracaat ederek Be- tüccar vcsair zevat buranın tabıi gı tarafından ıstıcvabını muteakıp tir. tini celbetmeğe başlamıştı. uaııi 
zeka, emsalsiz bir dirayet ve liya- karak onun (Veliahd) !ık hakk,nı yazıt civarındaki hamamların her ,azası olacaklar, kendilerine ve da-ıtevkıf e<hlınıştır. Dünkü ihracat Vaşiugton da ahvalin seyrine Y' 
kate malikti. Daha henüz pek genç ··d f tti V b" '· d gün öğleden sonra% de 50 tenzi·; ı1 · · k rtlar mukabı"l"nde Genç bir kız iki gündu""r İngiltereye dün 769 bin liralık hancı durınu,:cdu. Çünkü RusY'" . . mu a aa e . e ır sene r.:a ar - ve L ·rıne a L ı ,, 
yaşında iken, hükılmet ıdaresınde- b tr"k , P tla talebelere tahsisini temin et- t ·1·t 1 ·k•·- 1 kayboldu yaprak tütün satıhlııştır. Bu tütü- nm ~u veya bu şekilde mevzi a~ 
ki istidat ve kudretini gösterdı. Pe
deri (Halit) vefat ettiken sonra, 
(Vezaret) makamına g(.'Çerck (Ha· 
life Mehdı) nııı zaman.ııda, Abba· 
si ilT!paratorluğunun mevki ve 5e· 
refini --0 devirlerde hiçbir hükıi

metin vasıl olamadığı derecelere 
kadar- yükseltti. 

suren u en ı a mücade.elerinde ' enzı a yapı aca ı.u. • 

mistir F ı·ht M k d ı k • nün memleketimizde ış· lenmis en ması, bı"r ucu ta· Aks·ayışarka, dİ' nihayet galebe çalarak, (Haru- • · Dii:er taraftan gazinonun Od' a ı e acar ar eş er so agın- • 
· O R d arı· t Jb" d 36 ı d t 30 , iyi mallardandır. g" er ucu da Bcrliııe ve Londra>·" nurreşıt) i, Abbasi tahtına geçir· niversitedeki alarm düdüğü kısmına omanya an ıs ce ı a , numara ı ev e o uran ya;;- · 

Tütünlerimiz İngilterede büyuk batta Aınerikaya dayanan yeni b~,çıl di. için de çalışılmaktadır. larındaki Müedtlet evvelki gün e-
Üniv~rsitede pasif korunma teş- ra~bet görmekte olduğundan bu dur~m yaratabilirdi. Berlinde ı:t' Görülüyor ki, Abbasi saltanatını 

kuraıı ıkı (Türk) oiduğu gibi, bun· 

!ardan birinin -yani, (Barınak oğ· 
lu Halit) in- oğlu (Yahya) da, o 
saltanatı büyük bir sarsrntıdan 

kurtarmış.. (Arkası var ' 

* Aoılı: mııluı.bere! 

! • il O 1 r "' ER R I IC vinden çıkara.1< bir daha geri dön- , ki 3 lına ait hazırlıklar il<mal edıl- c. •· mallar değer fiatlarla satılmıştır. reyan eden üç günlük ziyafet ,. 
miş ve merkez binası holüne elek-

trikle müteharrik kuvvetli bir ca-
Halkevi sporcuları arasında 

müsabakalar 
navar düdüğü konuhnuştur. 

Halkevleri spor kolu mümessıl
Alarm işareti badema üniversite lcri dün aPrtide bir toplantı yap 

dahilinde bunun la verilecektir. 

MAARiF 

mışlardır. Bu toplantıda şchriml7. 

Halkevleri sporcuları arasında 

neıriştir. Bundan ba~ka diğer muhtelif mem- mükaleme Balkanlarda, Yakl' 
Zabıta kızın bulunması muhte- leketlere de 300 bin liralık ihra- Şarkta ve hatta Uzak Şarkta ta~· 
el olan yerlerde tahkikata devanı cat muamelesi kaydedilmiştir. Bu riben bir tahriş amili değil, dab' 

ı mektedir. mallar meyanında İsviçreye külli- ziyade müsekkin bir unsur roJiiOI 

Hasan Suyabatmaz denize 
dü,üp suya batb 

yelli miktarda tiftik ve İngiltereye oynadı. 

de hurda incir sevkedilmiştir. İşte evvelki gün imzalanan .ı". 

!aşmalar, bu tem.ıı.slarm mab•dl 
ve neticesidir. İki gün içinde 

Yahya, (Halıfe Mehdi) nin o de
rece büyük emniyet, itimat ve te· 
veccühünü kazandi ki, hiç bir (VP
zir), onun vasıl olduğu şer.: ' mev

kie varamamıştı... 146 senesinde, 
halıfenin zevcesi (Hizran), bir e<
kek çocuk dünyaya getirmişti. 

(Harunurreşit) tes.ın.iye olunan b:.ı 

90Cuktan yedi gün evvel de, (Yah· 
ya) om (Fazıl) ismindeki oğlu dün
yaya gelmişti. Halife, (Yahya) ya 

Mahtıelll inızalarfa akhtnn ,.e raha.t
su:hğım dotayısile vaktinde ttvap ver. 
m~·e m\lv&ffaık ol:am.adığun bir ba.yH 
mektup uhtpleri; (Ali Rt-:-ul) t..frika.sl

nı.a. kitap teklinde ('ıkıp ('tkmıyac.afmJ 

-ertar. Kltab:n ki&iıllan b...,.lan. 
........ Pelı ,-.ırın.ıa kitap clkaealt n 

Tamir edilecek mektepler 

Beşiktaş 18, Cağaloğlu 1, Beyoğ

lu :;,z orta, Beyoğlu 29, Fatih 62 
,nci mekteplerın taınırlcri karar
fu*tırılmıştır. 

' 'uhtelif spor müsabakaları yapıl- Buyükadada Türkoğlu sokak 13 

ması kararlaştırılmıştır. 1 numaralı evde oturan Ali Rıza oğ-

İlk olarak bu Pazar günü Emın- lu 14 yaşında Hasan Suyabatmaz 
önü ve Beyoğl'1 Halkevleri sporcu- Büyükadada vapura binerken aya· 
!arı arasında halat çekme ve vo- ğı kayarak denize düşın~ ve suya 
leybol :müsabakaları icra olunacak- batmışsa da yetişenler tarafından 

Son iki gün zarfında Emniyet 
Altıncı Şube memurları tarafından 

tramvaydan atlıyan 24 kişi ve be
lediye talimatnamesine aykırı ha· 
reket eden 14 şoförle 7 muhtelif es
naf cezalandırılmıştır. 

10 İk.inciki.nunda imzala.nan .,f' k 
sikalar iktıııadi ve ticari anlaııP'" 
!arın, ahali mübadelesine mü(e.I' 

p••*e+erie il&Q. ...... ca'dı .. 
z. Ş. 

flrd•mın Edebi Ro,,._ı: 63 f kadeh, birdenbire bir dudak olu-

1, ~~~o ~ fF\\ y o o ~ o ı::;:;s u"ı ~=i~:~~:::d:ı~)ç:;:~: ince bir bi· 

'~ ~ lb::U 9' U U ~ ~ Dürnev, sofradan kalkmıştı: 
yazan: fJ AH MUT y ESARI. _, j u.:: d"!:i~velerimizi bahçede içe· 

Cemil Kazım, halledemediği bir ı - Hakkınız var, dedi. Ömrümde Sofradakiler, kimi havlusunu a· 
sır ıçındc bunalmı~tL Eurhaıı Şev· hiçbır ;;iin, bu geceki kadar ııeş'e· tarak kimi kadehindeki son kat· 
ket bu "ece aı;.mııa hır kaJeh içkı ı lenmcdını. Neden?. Niçiıı? ... Şimdi · d' . k b" "k" r ka'kı 

e , . . • . .. reJı e ıçere ırer, ı ışe ı · 
koı mamıştı. l ııkarıkı odada bılc sor~ıaJınız, sııe bepsını soy leme!<· yorlardı. Cemil Kazım, parmakları 
rakı nıas:ısının )·uıııııa yal<laşına· ı kab'.I .olabıbe... . arasıııda ezdiği ekmek içlerindeu 
oıışıı! Cemil Kiızım dii ~ oiııdiı: •ay· !l;ıgar'.u, _çeuesındcn tutarak ba- yuvarlaklar yapmakla mcşguldu. 
yaş hcrii, dedi l'\cf>uıe ıtınıadı 1 ~ını (~' ırdı: Veli Bev, lıahfçe omuzuna dokun· 

· k d. . 1 - O) le değil mi Nigar ahta? · ye ı., bır kere başlarsa, eıı ıuı a- . . du: 
1 k R 1 lı aktall korkl. Şu sdra. etrafında oturan ınsan· 
aınıynca -. ~czı o n· - .. .. .. . - Doktor, bahçeye çıkalım, se-

K l ,_ h 1 1 .. 1. . d . lar, her şey, gozle gorıılcrnıyeıı, h 
yo •• a ü~a a u.r agu U\ or u. rin serin otururuz, buranın a\·ası 

tır. 1 kurtarılmıştır. 

bnlmuş, gizli bir köşeye çekilmiş Ah, bn hisler ... İstenip te söyl"" I rek, hararetli hararetli konuşuyez. 
konuşuyor, kimi aşağı bağ yolun· ııemiyen, beklenip te gclmiyeu lardı. 

da, bahçede, giılı yabani gül fidan· şeyler!.. ı Cemil Ki\zım, gözlerini kapamış, 
lnrı arasında, gah ııığı karann•ı il Hayır, o, bu gece istediğini söy· yine hayalindeki aleme dalmıştı. 
fenerlerin sallandığı ağaç kenarla· liyecek, beklediği gelecekti.. ı Veli Bey, elini ~enesine dayıyarak 
rında dolaşıyordu. K d d ı k ıl k d"· ·· ·· d B C mil K" arşı a a a arJ ıvr an, opan, u.şunuyor u. aşını e azı-

Veli Bey, çamın alımdaki i~kem· uzayan sarı, kırmızı parıltılı bin· ma çevirdi; 

lelerden birini çekere-., Cemıl Kil· !erce ayaklarile birer polip gibi - Doktor, biliyor musuıı, dedi. 
zımın oturduğu kolwga yaklaştır- d 1 d p d"kt 

. uruyor ar ı. en ı e nıanevra Havada, ciğerlerimize dolan bu ı-
dL Sadiye kolunu Lutlullah paşa-

' b . yapan bir lokomotifin kesık, yor· lık havada, sinirlerimizi gıcıklıyan 
nın Omuzılnn dayanlış. aşını "'erı- . . 

· " bir koku var. Benim bile ihth.·ar, ye iter.k kahkahalarla gülüyordu 1 gun solu"u, hazan bır pusta tre111 
. ' • hk h ' nin yükseklerden akan bir çay u· harap kalbimde bir bahar uyandı, 

Cemıl Knıtm, bu lrn a nnın a- " · · ·· ·· ·· belki ir. kinin tesiri, belki de ha va-
h ·1 d.. b" ı·· ih" a 1 gultusu gıbı akseden ray gurultü· , 
cngı e unyanın ır uy g ı n -

1 
• 

d ._. !erme karısıyordu. nın ... 
sıl olup ta kanatlanıvernıe ıgıne · 

u ı· B k · ed b"rb" · Parma"'ile Burhan Şevketi gös· lıayret ediyordu. Onnn göziyle gö· • e ı ey, ·amerıy e ı ırıne " 
• • 1 elle tutulamıyan bir esiri tiile sa-

Onun bmleırt:re tnpa51 açılmış 1 b 1 k" • ·b· 
. ' . . . . . . . rı mış, ay1 ır, ~an çe ı:;oır gı ı, a-

hı. gaz gibı ta3ıp, gulmcsı Sadı) <>- • b" b _ '·! il il 
insanı boğuyor... rülmedikten, onun hislcrile düşü- ya,Janarak ağız ağıza öpüsüyorlar-

Ccmil Kazını, sofraya tutunarak' nülınedikten sonra, dünyanın ne ını~ gibi fısılda;;an Dürnevle Kud-

!eriyordu: 

- Şu adam hoşa gider mi, fakat 
onun aşkta, kadınlara karşı muvaf
fakıyetleri akla hayret verecek de-

gır ır a en..a. e sa unı) or, sa anı· 
ye g rip gelm1 ti; d 

yor u. 
- Bu gece, uedeııse pek neş'eli· 

Cemil KAzım, gülmek i~tiyordu. 
siniz? 

Yanında, karşısıııdaki; hazan biı 
Cemil Kimm, sırtını iskemleye nokta gibi küçülerek, bazan biı: 

kalktı; Veli Bey sordu: 

1 

zevki, ne neş'esi vardı. Sadiye, o- rete bakıyordu. Numan kaptanla 

- K_oluıı~za gireyim mi? ııun -~muznna da _kol'.~rını . atacak Fahirenin gölg<'leri sık kütükler 
Cemıl Kazım, kaşlarını kaldıra· ve böyle yalnız bır gun, hır gece, arasında kaybolmuştu. Nermin, 

rak durdu, cevap vermedi. Sonra! bir saniye değil, her gün, her an, 1 N . . k 
1 

da k .. k- k 
. . . . anunı n o un o un ar as~ 

recede çoktur. Belki incinir, diye 

yüzüne bakınafa kıynnıadığın hir 
kadın, bunun avucunda, kanodı 

ilk bir protokoldur. 

Son harbin başlanrıc~ 
Alman • Rus hududu en ziyall 
seyyaliyet kesbeden bir mın~ 
oldu. Lehistanın ortadan kaııoıı' 
sile, İslav ve Cermen bu iki mu•'" 
zam kütle temas haline geldi, ~ı· 
lahare Baltık memleketlerini' 

Ruslar tarafından ilbakiyle, or" 
ılaki Almanların anavatana ger 
mesi ve şimdi de Almanya "'~~ 
l\Iemel ve Suvalkl erazilerindc r ,. 
kamet eden Litv .. nyalıların S0.

1
, 

yeller Birliği arazisine nak!ed•. 
mesi, bunların bıraktıkları şr8" 
ve emlak vesair servetlerinin W 
fiyesi iki hükumet arasında eSV: 
anlaşmayı istilzam ediyordu. JJ, 
ufak pUrüzlerin tasfiyesindcıı sııl'9 
ra, asıl iki taraf için bayati ol~ 
iktısadi ve ticari münasebet~ 
tanzim olunmuştur. Bu ltiliıf 1 

. "' Şubatında aktedılen ani şma> 1 r 
mamlayıcı ve daha ev,el 1939 le' 
tındaki başlangıcın inkişaf ve 

1
,. 

vamıdır. Rusya, Almaııyaya ıP"' 
dai madde ve gıda temın ed« 1 

. ı d ·' yanık .bir pervane gibi can verir.. buna mukabıl A manya a 
{Devamı 6 ıncı şaJLıp 

Veli Beyin koluna gırdl, bırlıkte 

1
. ayni kahkahalarla, belki de ' :ıha ı . . . 

·· ··d··ı d lı ıılı k 1 · 1 1 1 .. da gezınıyorlar, Leyla. Burhan yuru u er. DJ<>t:u t, a a ca a ıKa ıa ara gu. 
dayııyarıık, biraz geri çekihnl~ sof· dev gibi irileşip her an d<'işerek, 

1 

ranın kenarında, trampete çalar i tuhaf ~ekillere giren çehreler de 
gibı, uarmaklurını oynatıyordu: j gülil~üyorla.rdı. Ağzına ;;ötürdüğ\ı Uavctlılerin kimi bir arkadaı lecckti • Şe•·ketin ellerindeıı tutmuş, gıil&- illaha va.r} 
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ra 

ço 
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il ... _Ci_u_-:rI_n_rı me~zuu 1 /(-2'~«4) 
•• un Piyasası D . k Ben ltal)a milletinin 

a n ı m a r a §efi olsaydım 
1939 Harbi
nin bugünkü 
Manzarası 

ıuuı :nau.ri:reJerlne cüre MiiJ, mııb:ırfp... y •ptırahm mı' 
lerln eri, 5ktıs;ıdi memtitnin lc.abet-
tinllği ekle gure tefsir ve tatbik olu- yaptırmıyalım m1? 
nan bir sistem hıılfne .relnı!ştir. 1914 -

açıldı, fiatların 

cağı umuluyor 
~ iya a Jıi 

ı:amü ait ol 
1 l'İzmır, 14 (A.A.) - Ege bölgesi-f umulrnakiadır. '.ncarct Vekfileti

~tı-'n her tarafında bügün tütün piya' nin teşebbüsü ile şehrimiz, 1ş, Zı
n -" aÇ'llmıştır. Yerh ve ecnebi tü- raat ve Emlak bankaları §Ubelerr 

~ır kumpanynlan memurlan tütün tütün alıcı tacırlere müsait şartla~ 
h.ıJiibayaası için tütün mıntakalan-

..... la finansman yapmaları için mer-
~atDl"lll gitmiş bulunuyorlar. Bu sene 
et..ıf.tun fiatlarının mtlsait olacağı kezlerinden emir almışlardır. 
ub~i--~~~~-~~-~~~~~·~~~-
edı 

m ri a tay-uk üst 

isyan etmek 
kararında m1. ? 
Taymis g zetcıi Al
m a o tah k ümüne 
halkın muka\1emet 
ettiğini yaı:17or 

Londra, 14 (A.A.) - D:ı.nimnr.ıta

nın isyan etmekte okiugwıu bildi
ren Times gazetesi diyor ki: 

Danimarka, bir müddet fatihin 
arzularına tamnll1€n rıayct edt>r 

görünmüşse de şimdı halkın ekse
riyetinin Almtı.n tnhakkürniınt! kar-

ric:~ r montajı 7 
. dll. 

'in arttırılac k 
M~ 

u 
Fra sa 
eri C 

• şı pasıf bir :mukavemet göstermeğt! 
karar verdığine şuphe yoktur. A! 
man işgal makamları milletin itı. 

'madını kazanrnaga ç.aJışmış ve bır 
dereceye ıkndar da muvaffak ol· 
muşlardı. Fakat bu makamlar itı
yat sevkiyle niha) et büyük rni:k-

!"lllY eniden iki montaj 
~ f brikası y~pıhyor 

Bu cemiyet Gol' e 
yardım edecek 

1 yasta bir soyguncu haline geldıler, 
111c'- 'evyod:, 14 (A.A > - İnglltcre ve A- Lon.dra, 14 (A.A > - MUstrudı Fran- memleketten binlerce domuz ku-
ı(t ika BLrlcşik Devletleri itin harp sız ajansının Kudll muhabinrun bildir. h b. yük h ' t 11_..ı>"Yaresi montajı yapılmak üzere mem- diğine iOrc Tel - Avıv'de bir cHUr mes ayvanı ve u ayvana 1 

h~ctin mcrltcz kısımlııruı.da ınşa olu- Fransa muhiplen cemiyeti> teşekkül kaldırdılar. Bu suretle yağ ve ya
r'tacak iki yeni labrika sayesinde tayyare etmiştir. Bu cerni,yeUn gayesi Hür Fran- kac:ık kıtlığı ve işsizlik hasıl oldu. 

· Jllf$ontajı senede asgari y dibin daha faz.. say sevaılcrl blr araya topltyarak Ge.. kredi sist.emi, mülk sahipleriyle ti-
iıııf cnktrr. Bu iki !abnkn, hilk(lmet ncı~l dö Gol'ün da\ nsıns hizmet etmek caret adamlarının akibetini ı\lınan-

bma in~ edilecek fakat .idaresi ve lnglliz ordusu satlarında hurbctmek ff l b ~ı b' 
. . b yanın muza er o masına a6 ı ı:-t~bbilsler teşekküllerine verile- istiyenlere unu t.emlıı ederek Fr n&a- •• • 

Ur B .... ,,_ nuı milletler arasuıdakj eşkl mevkibıi hale koydu oyle kı Alrnr. yanın • u -. 1'nbr ... anın inşası, be, • · 
1 ı~ 2~0 b' i iliz yeniden bulabılmesi ıçm elinden gelen mağlôbıyetı bunları da mahvede--p..,on " ın ng lirasına mal ola- . . _ A 

tl'.ı tır. Bu iki fabrika, bılhııssa Manin- hu yı Y pm lrladır. cektır. Bu maddi mulahazalara 

~ 26 tayyarek'rl, North _ Amerlcıan B. R rağıren milletin ekseriyetin n mıl-
ınuharcbe bombardıman tayyareleri, o m a n }' a d a ır istiklallerini tekrar !kazanmak 

L ..... .-.~litadet tipinde dört motörlu uzun ümidi her gün artmakta ve bı,ı da 
et sahalı bombardıman tayyareleri m·h ı h. d n nimarkı:ıya şeref kazandınnak-ntajı llc m""gul olacaktır. 1 ver e ın e 

...., tadır. 

-

Yazan: Nizanı ettin Nazif 
1918 Cllı:ıo Harbinde dahi bu hususa Yedi liralık kumaşlar, on üç, oa 
alt muhtelif m lleri burıı.4a sa;rmak dört liraya çıkmış; hem de ortada 
mümklindür. hiçbir sebep yokken! Rivn) et, ta-

Evet... İtalyan milletinin ıe- Ahnanyamn devleUer hukuku mUte- bii suııdan, bundan ve en çok ga• 
fi • • ına ğÖrc, her bltar.ıf devlet, endi 

ben olsaydım ve bu milletin Y4%an: Hamit Nuri lrmalı ticaret serbestislne indlriJeook bir dar- zctelerden ... 
başında );rrui iki yıl nllu§lanarnk - ~yt, bltnrn.llıta müsait harp k nunla.n Bakın şu aksiliğe ki, ben d bo-
ynhut ke dimi aU.."lŞlatnrak büküm nııa.nrlık, devam eden İn~llterc, AJ., buna sanıhaııe müs:wle etmedlkoe, ,:ünlerde elbise ) aphrnca'khm. 
ı;ünnüş bulunsaydım; işbu bin der manya ve İtalya muharebetilııde, sona-, hakkı çlltıeyen tanı.fa b.Joşı, kend!s!nc l:'aptırayım mı, yaptınmynyım 
kuz yüz kırk bir yılında, yüz bin na kncbr muhııfıı.zası zor bır mesele Jıa- muvafık mecburi;rcıı t.ınmll eden bir mı? diye bırine sordum: 

v • • !ine reldl. Alma.nyanın de\leUcr huku- luı.rcıteı brzında tela kf etınehdir. Bu ş· d" ti b" b b bogayı bır anda ) cı e serecek, yuz ku mutelıass.ıslaruıdan ,.lktor Bruııs, ' btitun samlm~etJ, punnsfiı :mak- - ım ı yap rma, ıra:ı sa ır 
binr delikanlıyı bir anda irademo c&erliner Boerscıı Zeit.n • ncşrey. •a.tlarlle istese dahi. bitaraf devletin, ol, belki ucuzlar! 
rfunedecck bir nznıin ve miıı.ahe- ıemı, oldufu bir Jastda, iktisat ~bi büyüt devlctlerln karşılıklı abhıka u- Dedi. Ayni şeyi bir başk r.ına 
.re tin a siiliımelini jfadelendirecek 'e den 1ı mııhArebelerl hukukunu tet-

1 
&ullcrfnln Wb tekilleri onünde mem- sordum. O da: 

bir nzaba tutulurdum kik, taJılll ile nnza.rı,yelerden bahseyle- lekellnl muha.sa.nıad3n, a~ten sonuna - Yaptır, dedi. Çünkü, .belki git. 
il' d , . . mlf, en dıemmiyeUi ısmını te kil eden kadar mul: a- lmklnına mallk bulllll- tikçe daha pahnlanır: _ısse erdim .. ki, havada. karada, tıı.tbikat llususunda r.ılsaller dkre~. madğını f! bat eyler, 

denı"'d h 1 f 1 •-- Gel de şimdi &) ıl.la ı>irincin ta-•· e er gun, ıer an ta yayJ bitaraf devleUcrc b:1n v~yada ve Dı· 1940 :Fllı lll:lYJ mdn evvel AIDUlnya 
vuran darbeler, üstünde yirmi ikj brlanla. bulunmuştur. Dcnh.lcr vasıta- hiikümetl, carbt ve garbi shıı:ıli Avnı- şını! Ucuzlnnacak mı, pnlıulana
.>ıl sultaıınt sürdügünı tahtın te· sile Avrupa tıt.:ısuı.'\ İıı:llk'reııin tatb.k padakl küçlik bitaraf bilküınc:ıerln, cnk mı? Ucuzlanacnk, di)c bek· 
meller ııi çökcrtıııcktcdir. Diı~o eylemi., olduğu abluka yenJ def'lldir, inı:Uterenln denlz ablukıısına fl h mu- lcrsın, dalın pahnlamr; daha p:ıha-
h I. •-ı L • • b 18 incl yuzyılın ilk 15 senesi lçlııde mct-1 ldet ct"phesl alnufanru defalarca iste· lanncak, diye 'lc•npltrır 111, ucuzlar. er r..ı yan renblı tayyarenm a· - ı n kbnn lda k ı - " 
~- h , bur NapolJon Ponııput.a lıarşı oldugu mq, b ıarn ı ı mc arnr nnı Dün, bir nrl udnşla bu mc clcyi 
.. un er Sn\•03 n armalı oeniuıltı- ~ibi, ıreçeıı 1914 Cilı.an Harbinin dön tblk ha u und sebat t!den IM'Zkür 
ııin, harp denizciliği s:ılnımıel rin• yılı iclnde ~h· denh:lertlr- ı abluka d- mmıleJrntıer isWa ve 1"n1 olunmqta. konu urken, o ŞÖ) le dedi: 
den eksilen bir i t a J y a n det ve ehmmfyct • c.atb k olunmuı, de-I ÇüııJ.:a devhıtler hukukunun bit rnflta.. - Her ihtimale kar .. ı, ~arısını 
ffıhnrp t e k n e 5 i 0 i n, Ar- vam cttirilm' ti. Al'nı~n kara kıs- ablt .. •hya alt l>Ahlslerinden ziycıde, mu- şimdi yaptır, yarısmi onra~ bi-

navutlugun karlı, buzlu snrp mıncb :ı.sltcri blk ·'.., u, lyw nüfuzu, harlplerln ba.rp ~tıklan böl le hare-, rnk! Mc elit, ceketle yeleği şimdi 
d v l da L'b ı h u: zkur mufuırebc yıllııl'ında ~nm eden lı:eUerl icap etUnyordu. ynphr pnntnlon onra3 a knlsın ng arın , veya ı yanın ce en• • "tlh 1 --• d 1 u 

1 
ı h ~ ' ' 

_ . Napolyon Bon:ııı:ı~t ve Kayııcr • e m. Bftill'H 6 '' c er 1' DK MI> ) nhut pantalonu imdi diktir, ce-
nenu kumluklarmda esır edılcn karşılıklı olar.ık ~iltcrc ad:ılurına "e muharip biıyük devletlenlrıı blrlslle 1 v. 
h İt 1 • d .. · , _ _. kc le yclegı sonra;> a bırak' . er n ya çocugunun, bu ka\•ga a müstemletclerıne, dumınyorıların:ı k rşı muku-ele Taparak. dfier Uu'tlfi.ı t~ı • . • 
lngiltercye kazandırdığı şc), Ital· 1 abluka s!l.ı.hını ku auını•lardı. 1939 har harp h:ıllne ci_J'd fi gorülmcm r. l'al- "? - iyı amm~ bu, hır ı c yara~a• 
yadan çok şahsımın knyıbıdu. z.i. bindeki ab uk:ı b~eketlcrl, ~ta U! O- nızca "e gayn mulıanp ln k b raf kı. O zamanı n, altı kaval, ü Ul 
ra h . 1 k d" f ısız lle 1014 • 1918 muhııttbelerlnde- devlet sır~me BfrJeşl Anıerik lıUkü- şişchııneye döner! , ıç o nıa7.Sa, cıı ıme ıtn a e-

1 
ıs 

1 
A 

deıdim ki bu sil-hl . b imi· kbıln a;rnıdır. O bı\lılc, «İkt.ı ' harM mcU bu lıusrun.a l•t sna ed:.ı( ı r. ynı - Öyle ise, kıy paraya, hepsiııl 
' a arı ~e u deniz mulıarel>elerl buku Uıt hıklkrı.ı ıron'tlC blt:ır:ıf devteller am.ıında. Bir- b' d . d' t ı 

forma giymiş insanları ben, dföıe ~=ide ünJversltelcr n hukuk fa,kuıteıc-~ ıesıı. AmerlJuıdan b ka dlier bir dev- .r en şıru ı ya~ ar •• 
k d it 1 • • d w • t ı ' dl --•-ı • *--Ut ı ıı - Ya ben elbıscyı yaptırdıkt.aa 8 ar, a ya ıçın cgıl, ta ) mn r in, «Devletler lıukulı.uıt im r.de oku- lt't.>n, kcıı aı-=ı n<ıe UIK -rrt'n n rp 
ımtveti için değil, sırf kendi ııah· tul:ın nazari) ekrl, t:ıJeMyc ofrctllen N- tc:jl.-UlUının lnınılma ııı , k udi serv~ sonra kumaşlar ucuzlarsa? 
velim, h&dgam eıneJlerinı ıçiıı, İ 1 :;ıi b:ıh~ !eri t uJ c1ıcr.ı· , bilylik dev- lrrlnt onların emrine vernttk tm~ülc - Ya ucuzlamaz da, daha patı. 
tnl)an mil .. tılııin heni baş m.un a. lıcUcrin haricYJe ne-aretı rı, k dl dev- ~l:ırll~ :;;~b~·:= 0,:ı~~~~= lanır a? 
t . . lctlcrinln menfedlcrm , t"rkanı lıarb JC a& e Bu, neye benzedi ibiliyor musu-
amam~ ı ıçın yapını ' ) ct.5".hrm ş heyetlerinin. b k d.ınlıfdan "' rn:myımıu devletler hukuku mlitehas- nuz? Vaktile benim yazmış oldu.-

ve emrıın altandn toıılnmışu lllır. lıa.rp m n • .lrl:un ıc'\plan a 0 " bu 61SlnıD baha.tile, ıuzariy<"lert ve tef~-
ğum bir fıkraya .. Fıkra şö) le idi: Ve müthış bir azapla kendi kcn• hukuk. b :ı":ıf'l nn vıui1et' ıinl ıı:a.h ve ıerll :ı.: dılerlııi m~zam ~ Uma eduıc 

· ı ı Blrl ik A e Bır gün bir tutkalcı, ~uruosma-dimi yerdim. Zira, arasuıdn ) iruu tefı;lr ctrnlşUr. fU udiceyc ~ası o uruJ:: m • 

yıl ınücndclcci bir mu L\ 'er su 1939 Eylu ünde Alman.r llc Lclı Wı rlka h.U' olm:ı:k üzere, Alnunyıuını ı iye camiinin avlusunda tutkıı1 sa-

iam Hindiçini 
Ml!harebesi 

nümayişler fatı takınarak dolnşugım l ırrni yı· :-rasınd:ı h.~b n b:ı l m ınd 11, in U- hıgnıle b. his me\'zuu olan tara l'O• tarken, şöyle çene çalı~ordu: 
. . . ' ıcrc ile muıter ki bık ın mu" re l~bır!'ii Y pmış bltuat bir devlet - Evde kn.:e mi kırıldı? Hemen A 1 lın lıcı bunu J>ır ·aç gazete su tunu h~le'-rı"le "enı· Jn~ ln •. 11 11 • 1940 m vcu• de.ıı•ldlr. Bu Y. üzdcn ve hukuken m a n Ya V e .. n: .. ~" ~ • "' al, ynınşhr!., Ayna mı çatladı? He-. doldurnra ., kcndısıııi konu~tw du. ..,lının m:ıyıs nyı ela Norveç. D:ınıı r- ıırtk bıtarnflann ar• Ucrir.bı istila ve 

e n:ızırı Hull, Sıam elçisini davet 
erek go~m{iştür. Mülakatın Slam 

• Fransız. Hlndj Cinlıl arosındaki mu
emnt etrafında cereyan eUiii z ııne.. 

ektedir. 
HuU gazetecilere yaptığı beyanatta, 
m mümessili ile umumt mahiyetıe 

bcrler teati elliklerini ~ müşkülAtm 
esi çarelerini gbriış1Uklerinl söyle
klc IkUfa etmiştir. 

Nızizm ve f ljİzm lehin· 
de nu; uklar söylenacek 

" men al, yapıştır!.. Şişe ıni pntla-

lt l d d• f ı ğumu id~ia ettiğim bir mılleti, ba· ha, Holaııda, Belcfkanuı ırnslle t~ ve galine t~ebbüıı et.mlye llızum da Yok· dı? Hemen nl, yapıştır!.. Bilmem a1.ya en l~ §lllla benı SC\'Clller.i topla) ıuak, ik· işgaller!• b:ı~ıımı , bu haıı kot Jrransada tur. 
6f • ıı ı ti illi n mi ne oldu? Hemen al, )' npı tır! tidar me\'kİiui cebren ele geçirdi· nihayet buldu zıınned m • B lı rn ıu39 Eylfılund~bcrl btta.rnl küçtllr 

·ıııı bı" 1 'Jl t' · . k" 1 hık kral Kıl.rol ıı Romanya t:ıhhnd ııldf"\letı<'rin dustarln.rı chfma aynı olmut- Bir aralık herifin etrafım ÇC\'lr• Bükrt1r. 14 (A.A ) D.N B j g r nı e ı, )' ırnıı ı ı )'I ynn· 
....... . - . . a nsırun M i h v e A .k . \'eıı111ıd1 ve ofıu lclılııe reraı ' eyıemesı. ıur nıuharıv buyük de\'letkrden blrls1 miş oıan seyircilerden biri, ıııay i· 

hususi muhabiri bildiriyor: r erı aya ( hş hır .y~ln. surmcnıdeki hatanın hndlki başvekil General Anten c 11\lll 1 ta~ı d D hudutlarına. milli istlkJWo· cin söze karıştı: 
Lejyoııerlerın kumandanı ve başvekili harp ilan edecekmi azametını nıha)et unl:mlım. rnzf)ctc hiiki.m olına.o;ı UT:t'r nı- ' ı l-' r'ne, nra7.l biıltinlütt' rine. t.aamıı ve _ Ka~ namının çenesi mi açıldı? 

muavıni Hona Sıma onumi.wieki pazar Ş manya ordusunun rnnslih::.r.e blr tarzdA ttt.avılı vuln bulm:uh\u;a bıtarafiılı mu 
u b "'- ~.. ı ....ı_ •-- Tutko cı, hiç ciddi)ctini boxmı· gun u...., Ş<:.>ıır en..._.. top ... .uular yapıl- Londra, 14 (A.A.) - Sunday 'fi- Hata ... El'cl, bughnkii dunyu mtj h'' rar Romuıva topr klanm da •al bozmanuk. müc:ul le ·e Jtanşmaınak." 

masıru ve bu numayı;ıler esna ında Av- t . . di 1 t"k d altına ald'1'1 goriilmiış•u. ncme.Jı: kt bi-l H mıt "'un· IRMAK yar~ık, yahut ta boş bulunarak, ay• mes gaze esının p oma ı · muhar- ca cle,,u.de benim g~zıimc en faz. J>' 
rapada yeni niZ<.lnıı.n kurulması çın Na- taraflık, bluka ,e denl'Z h rbı bukt • u. a ai tavsiyeyi bastırdı: 
ei Almanva ve T<'n~ıst İtalya •-rafından riri yaı!yor: la ibntnn nokta, bir •huta.. dır. Bir 

• .., ~·"il .., - Hemen al, yapıştır! açılan mucadelc hakkında nutuklar soy- Amcrıkad:ı ahvalın aldıgı şekil teşhis hntnsı... Öteki sordu: 
lenilmesini emretmiıstir. Alman ve İtalyan efklırını endii'e- B:r millet ki, soknklnrnıcu dola· f 

ye düşurır 'ktedlr. lngiltereyc yaı- .,.an çocui.l:mn<l:m lıcı hnugi birini ı H ~ lf fR\ '11 
Yuaoslavyanın albn dım iç.n Reısıcümhura şundiy<' ka- alıp, gırllu:;ını h"r, iki s ... nc terbi· ~ 

i•tihaalatı d .. ··ı · .J- ed · · 1~ ;;:====;;;;_,---=~~--===--;.......;.;;..;;;~=..;====-=-==""' ar goru memış '1':rec e g,miş sa· ye ettinız ıuı, siı,c bir Kaırur.ır.o ya. ~ 

- Ya tutnıazsa? .• 
Tutkalcı, bu sefer gUlümsiyerek 

cenp veı·di: 

:S.lgrad, 14 (A.A.) - D.N.B: lfı.hiyetler veren yeni kanun lilyi- ratabiliyor. Bir millet ki, herhangi Lonclra, 14 (A.A.) - .Mu.:ıtak•! lngı• Jı•z 11 atbuatı 
ı.partada Zelzele Oldu Orm_ .nn vo_ madenler nezaretinin bil- hası hal.kında hcnu'"z uf"k ıtıı'kyas- b"r k"' I h ki ~ ! 

.. ı ıı.ını a ıp, ı:ıcıı arım Milli· Fransız ajansı bıldirıyor: İsparta, 14 (A.A.) - Bu sabah 1.30 da dirdığine göre 
1937 Sf'.ncsındo 2724 kllo ta t.·apılan tcfsirlerJe :mihven·n Roo- ' 1 k 1 d k" ·ı b A 

- Ya tutana?!. 
işte bizim elbise i§l do tfmcll • 

na döndü: 
. . olan Yugoslavyanın altuı ıı;tlhs.üi bu .; . QO nun s a asın a sc 17. yı terbi· Bu sabahki Londra mat uatı, Af rı· "a ve rna-
ve insanca uıyiat yoktur. arasın auır. , . .. • ..._. 

- Ya ucusl ... sa? de bir zelzele hlssedümışür. Ha. sene tahminen dort buı l:ılo d • scvelt'ın kongrede sövledig~i nutuk ye ettiuiz mi, size bir ınuht en• Afı·'ıka l1aı· .. k·a·1.ının ı· i b ı· sure!.tP. 
. .. .. . 

1 
Mevcut on. on beş knd. r r.lun maden hak!kındakı mutaleaları Amerika· }?rimabnllerlna yeti tirebılh or. Biı inkı'- fuldan ve 'unan ,mm,·aff.ık' k h k A Akhıaar tutun pıyuall açıldı ve altın ısleme ınınl Uuırı si 1 JetUmck nın taı·zı h 0rekntı' kaı·..:ısıı·..ıa os" te- mili t k" ı· fırra ~crd w• • w v utlu are a-

.. "' "' ıu g e ı, e me :ıı gınız og- 'lJctlcrı ın devamından :memnuna· Akh.lsar, 14 (A.A.) - Tütün Pl.Jasa&ı şanile istıhsalitın en de ., 500 ı 6.000 rilen asabi •eti katı k ., 

- Ya ııahalanırsa? 
Bu vaziyet kar ısında siz ne der-

lm~ur. Fıatlar 85 - 116 arasındadır. kiloyu bul:ıcngı tııhmın cdiln1-•·ted'- . ) derecede nah hı, ıııutlakıı küçü veya bil3'iik bir •etle bahsetmektedir. d 
....... ..-. l'tn ıctedır. R r ıı ·· .. b' k ı ) t memnun 

siniı: acaba, elbiseyi yaptırayua 

mı, yaptırmıyayım mı? 

flaman Cemal Kaygılı t"'"======================:=. ·:===::: a .ne o, veya onuneğl ır t_ns ü.. Mt solininin sıkışık bır vaziyet- Jll an 
~ B:ı.zı Alınan rnüfcssiıleri ger~ı çesı ko3'duğunuz o u, sıze hır . del 

1 
olark 

1ngılterenin Amerikadan yardım Leonardo da Vcnçi \'ndcdebiliyor. te bulundugunun ~enı k ı 1n e- ----- Bir Fmaı:z: vapuru yakalandı NO T l A 

kapmaca 

Çocuklugumuzda bir köşe 
kapmaca o) unu \ardı. Bil
mem şimdıki çocuk! r du o~ -
nnrlıır ını? f utlJol, bizinı ÇO• 

cu lu•!Umuzda ad ta yok gibi 
idi. Bu mukaddes topun nıa• 

holle ralnrma kadar eirdi~ 

giindcnber;, ~ocuklımn bö~ le 
saçma sapan Ol unlara pek 
ra..,bct edeceklerini nnmam. 

ohbct ınCV%UUlllUZ, böyl 
Çocuks;a bir istil aınettc idı. 

Nnneınolln tebessüm etti: 

- Bugunl rde köşe kapm • 
en O) unu çocukl r arasında 

degil, İtal;\ nn generalleri ara-

mda pek revaçta, dcdı. Şımdi 
dl' Arnavutlukta Soddu istifa 
etmiş, Cava 1 r yerine eç
uıış. Her n bir İtal~ n ne
ralinin istifasını ~c yerine bir 
ha ka ının tayinini haber alı· 
l"oruz. Bu bal biı k~ kapına
ta o~ unundan ha ku nedir ki? 

Kahve 

kıtlığı 

bir k hve klthğı 
B'rkaç y de ar t
dltn. Gaxetelerden 

«Beledi kahve\ e 
htıloıa m aade 

g .. ediıT' takd" Bir millet ki Çiçeron olu1, .nızel sıhhi sebepler g()3terere ıs 1 8 t "Yun nlılar Soddu ku. Londı-a, 14 (A.A.) - Rcutcı J u.sın1D orm ol • ırde harbi kazana- , ' .,.. 

1 

. ı Soddu'nun Arnavu • 
mıyacagını, Amerikanın ise İngil- konuşmuş. bir millet ki, Verdi O• den Geneıa maadaıında i haly D ogr<: .diguıc gore, Montevıdeodan lıaı-e.. 

ettiğini o ) a:ımı~, 

lıunu tekzip etti. 

tereye bilfül ancak 1942 de yard·-- lup, gu"'zel teganni ettirmi..,tir, bir luktaki İtnlvan ıkuvvctlcrın.nlıBaş· • ttct eden 80?0 tonluk Fransız Meııdvıa 
~" ~ ı c. d aklaşt•rı nası d d vapuru blr lnglilz harp gcınlsi tara!.uı· ll '-d d edebilecegini halbuki kat't netı·...... millet ki, Danonçiyo yetiştirebil· kumandan 1ı:tın nn uz O r U 1 U D U J e D ln d ktf edilin ür v t ı.c iye e ....... - , . "l , t b' . , östcrilmektedir. Dıger tnraflan an tev ış . apur rar 

nin 1942 de d<:>gil bu sene almaca- rnış, Dante, Vırıı ) ara n ıltnıştır, g . Fr nsa 

1 

yoktur Tr:-':>lusgarp limanlarıum MontevıdtlQya dönecektir. 
Haberi okul nn N aneınoJI:ı: 
- BPlcdı) c i t dıgi kadar 

bunıı rıza gö terme uı. Kalu· 
bclutlıınberi l..oh\ eye nohut, 
pişıuiş uşa u kutılu·. Bu bir 
buhraiı meselesi dcfil, uhlıik 
meselesidir. 

Kızılay 

ga:zeteai 

D ınkü lkdaın'da Nizanıet
tin ı. a ifin, "Kızılay. g1tz.ctesi 
:için hır )uzı ı vardı. Hııkika
ten ba:> ra uları intişar eden bu 
ı,:azete, ınıdi) e k d r Kızı fa
yın ) üzünü kı:r.. riacnJ ınahi
:vcıtc çıkmaktaydı. Nizamcltin 
Nazif tc.klif ediyor: 

K ıt, mürekkep, clek1r k 
g· ruri masrafları Kı1.ıl 
versin muharr motba 

velh sı1 gazetenin çıkması için 
lazım gelen manevi y rdımı 
yapacak tek m tbuat arkadaşı 
)'oktur, diyor. 

Nanemoll y or uk: 
- Ne dersin? 

1 nı iddia eylcmektedirlcr. Eh bizim Sinyor Mussolini, ben İngi~i.z hava kuvvetlderıkn n n: ~ nrzettı~ manzaraya bakılırsa İtal Bu, Mendo:ı:a vapurunwı ablok1171 
b .. J b' mili t'n çocukl · Belçık:ı \e Almanya a ı ıs 1 u yarmak itın yaptığı ikincı teşebbü tür. 

Almanlar, eğer bu oozlerle iktifa oy e ır e ı . . arma ıs- . . , ff kiyctle bombardı· ~anın mukadder ntdbctı mütevek- Manhattam'ın 200 yolcusu 
.. 1 1 tidatlarının dışında ıstıkaınet ver· lennı mU\8 n . • beklediğ" edili 

etse idi er on rın bu sene znferi j . 1 tm · bilhassa ctlretkarane ~ılane 1 zaon r. Vest Palınbcack _ Florıda - 14 (A.A.) l<i ed kl · k . b menin hatasını, yam on ardan im· rn:ın e esı k 
e e h .e:.:. rı:ıua~~l' u_lundukla-1 pnrntorluk orduları, inıparntorlul( bir hareket olarak telakki edilme - Bu arada Habeşistanda b:ı2:1 is· ;:r~~:::;m:;::~:uz::o :~c': 
~na ~t~ tkue ~ ı~~ı. Fakat donanması, yepmağn knlkışmnk tedir. yan nlametleri görülmektedir. Ha- mek için blll:iln yeni bır tcsebbus daha 

d odoslcve ı~t nu k. ~ ında ser- hatasını ya işlemezdim, ahut iş· Times gazetesinın Kahıre hususi beş imparat-Oru Haıle Sela c şundı ynplııcnktır. 
c ı en mu cna mutalealar ha k'" B -.:ı· zap Hartuındn'dır. T t k 'b' hakk d 

1 b 1 d ln d - lerdinı, fnkat bugıın u çıkmaza muhabirıne göre aı"'ıanın - asın e zı ı ın a 
.m u ~er ;:e.., e 

0 ıa ığını göster- girdi[,rim gün... Hatamın dehşeti tında olduğu gıbi Tobruk'un zap· İtalyım ordusunun uğradığı he- Londranın mütaJeası 
mekted.ı. Bır Alm 

11 
radyo istas- lıcni nadim ederdi. 'tına da mukemrnel bir tar da ya- zimet zannedildiğı gibi Generalle- Londro, 14 (A.A.) - Londrıı re 

yonu «1917 de olduğu gıbı bu sefer ' N' . h hk ote ı-.;le müş- ım hatası olmadıgı için MuS30linı ı ıhf Heri Tas ajansının tclWb hnk. 
ik l l ı:r.amettın Nazil pılan opçu az r " 

de ~~r .. a_ı ar :ras.ı.nd.a .b. ir harp t"rek hava hücumu ve ara kl' if nin mütemadiyen Generalleri a:r.- kında hiç bır tefşırotta bulunmam ta 
h t h kwn d ;; ' eler de bıtaraf muşahıUer tekzibin ı> k ıs er. ısı u s_ur. Usunu. beyan l har katı tcknddüm edecektir. Bu Ielmck hususunda tatbik ettıği me-
t t B"şkn bı t Kızılder·ııı"ler hudut komı' •- d tnb i olarak menfi bir haber olduğunu, c mış ır. .. • r ıs nsyon A:mcr .... d · h" um .ıç,1n büyük kuv- tod o kadar "-i bir usul eğıldir. b · ·- I · d' sıra a ycnı uc ıı r •J ununla beraber bu tekz.ipten ticnret 

kaya hıtap ederek makul düsünen yonu a2.a aı mı çevır 1 k ta t r il kte Pinde geçitlerinde Yunanlılar muahcd ırun filcitıert aros.ındıı ~ok sıkı 
i\merikalıların mihverin Ameriku- Rio de janelro, 14 <A.A.) - D.N.B: vetler, takviye ı. a / g: ırıln:ktır tarafuıdan kazanılan muzafferiyet- tstiearclcrtn idame edilmekte olmadıjı 
dan sulh ve dostluktan baska h" Bir hudut komı yonunun b{'Ş nuw ve malzeme naklıya ı y p -da ten sonra Arnavutluk cephesı.nc ana ının tıknnlması milınkUn olaca.-
şey istemedigini bild'klerini sö. ır Venezuela hududu cıvnr nd, okla mil- dır. İngil"z topçusu Tobnık mu • C,'lru kaydeylemektedirltt, 

. r .}le- reııatı ytu: kadar kızı crııı tar ~dan foa hattını ve sahasını iyıce taras- göndcrılen General Soddu'nun da --. 
mı~ ır çevrilm~ür. Komisyon :luısnıdnn hep- sut etmeğe müsait olan sahile hB- İtn~!.an ~us~un adet ve silah Calais sahıllerinden Şarki Afrı:ka-

Du ı ro ıgandacısı R vel- sının nz çok yaralandı ~ ve takat muka. kim tepelerde bulunmaktad1r. üstunluğünil ısbat edeceği zanne- nın vahşı topraklarına kadar mut-
na telmih ederek bu nut- \emele dc:rnm evıklerl bildırilmckte- vk l dilmi§tır tefıkler tarnfındnn kazanılan bu"• 

dır Hilk t t göndcrmlştır Baş. Tobruk mustah'kem mc mın ga · ... 
ndrada pek ıyı karşıJ nma- 1 ko rın cıa aynı vu.y~tte bu- ettiği saha Bardia müdafaa saha- O sırada İtalyadan Yunan cephe- tün muvaffakiyetler İngilizlerde ve 

d ğım beyan etmiştu D ğer bir ı m ınd n Jtoıiculuyor. ndnn uç mislı genı tir, T bruk'u sine kıtaat ve malzeme sevkedild'- Yunanlılarda taıırru' .. kuvvetınin v• 

propa andacı daha za ı ıfade mudafna eden istihkamları Bardı- ği şiıphesizdir. Bununla beraber taarruz Wıniyctinin inkişaf ettiği-
ile R_oosevcltin Bard d n bahset- tan b ka bir pamumıştır • n nki k dar iyi inşa edilmış ve o Yun nlılar General Soddu'nun lru- ni, İtalyanın gittikçe felce uğradı-
m~ olmasın n Churchill'ı bü- Aynı ,,..at yardımın ış işten geç adar kuvvetlidır. Maam fili mu anda ~ttiği İtalyan oıdusunu da ğını ve Hitlenn de kendisine mü-

yük bır sukOtu haya 'U atm -0 tikt n sonra y pıl ı h kkında fı adedinin dah az oldu fUP m~lOp etmışlerdir. snit bir vazıyet ihdas ederek injs. 

"'Üruüze Ö) le bir m 
dar bakışla baktı v : 

ıacağını söyıemıştir. nnkar tı tekrar etrn Amırik matbuatı 11 yativı elinde bulundurmasına ım-
l- Alınan hariciyesi na.mı ıa z o" İ ı ı d ndi kara kuvvetlen ı.1ı lm dığ ::... ekt dir 

' a an ar a MUttefiklerı·n zafa ·ı ~u~ 0 . a . mı . 8v.'t.e.r.m e • leme e ~:tlfıh yettar hır at şovlp Ro R t.. r Muttefiklenn lehınde olan bu plfin-. 

olmaz. demiştır evyo 14 (A.A.) - Askeri va- çonun karşısına mihverin koyabı-
R ın<ia fsirlerde bulunan leccği yegane iE!Y bir t talyan soz. 

- Benim deme le 
fıkrl okur 

A. ŞEK.iP 

Tribune şov1 yazmakta- cüstlnün Alınan yardunının yold• 
olduğuna dair y.aptığı vaidden iba 

en Bpai.de- ~ti.it 



SAV'f'A - • 

u lur .. 
Nak'e:o n: Faik Bercmen 

Bl>"Fmlf> ttr:t'beT y- ha)llltma ı lond• iki billür avıze, k&ı~ır><:' 

aıılmı§ olan bazı arkadaşlardan ıplclar saçıyorou.• 

't>t'1s~diyordul<. Söz Yaşar Muhlise Metnin üçüncü salme6in.]e: 
ınltkal edince. A•iz: •Kont alaylı bir gülüşle şişkin cüz· 

- Size ondan bah5edeyrm. dedi , danını cebinden çıkardı v.. isıene-ıl 
uvallı Yaşar ... Yedi ..ekiz ı;ene ev- iki hın hrayı maoaya hrlattı.. VP 
ve! ona rastlamıştım, meraklı oıt yine İngilizce metnin bir >ahife.ın-

• ııergüzeşti var. Onu az çok hepiniz de: •Kont salonoun bir kö'l€"'in<l'· 
tan11'Slnız, ate§Iİ, maliı.matlı, canlı otunnll1i. Ağır tuvale-ti misafirlerin 
bır çocuktur. Üç dört hsan bilir, gözlt'rini üzerine celbettrnyordu. 

Üstünde bütün kıymetli mücevher-

800 Prograon 

8.03 AJ "" 
8.18 )((WI< 

8.46 l!:v !tadını 
ıı.aıı Pı·ogram 

12..36 Müıik 

12.60 Ajans 

13.06 Miizik 

3. 2Cl M w:i1ı: 

18 00 Protcram 

18.03 
18 :ıo 

Jı.1.ti:tik 

Kftnı.ı'n'a 

18.45 Çocllk. Sa. 

it.MI M!lzık 

19.30 Ajanı; 

19. 45 Müzik E 

1 K O A M 

A 

AHE 1 
1 

ŞA 
10.l 5 Radyo Oaz 
20.45 Mtizllt I Alaturka musikinın k .. maıı ı.İh- değil!- • &>•;sız • ve üoııelik nota bıl-
21.10 Konutma taılarınaım .Reşat Ere.-. ı kayl>E-1- miyen havanları .PlaK yıldızı y>ıp· 

21.25 Müzik tik. tı. 

22.30 Ajans Bir k~ç gün evvel, gazet!'lerde •Kemani 'Reşat • ın, C!fk~ıncia 

22.45 Mli•ik şu ilanı okumuştum: ·Servet. drnecek bir ""rvet bırak-! 
23.25 Yonnlti pr ·İ• ! anbul konı;.,,·vatU\•arı müdür- tığma, pek ihtimal vermiyorum. 
23.3-0 Kapa"'•· lüğü ıci<•n: Türk mu~;ki icra he~·etı- Yakınları, onun için. · Aksi, hrr-

DÜNDEN, BUGÜNDE ~ 

rat • 
ır em 

• 

============== nin kı~metli kemancısı Re>at E- çın. a!ın:;«~'lır'.• d<:rler<li. San':ıt 

Kan' da nası/ yaşar - orv 
g Ü z e l i t: e b i r il t ifa l ! . 

!Ankara 
- 14. 1 
ı sıe..ı.ı. 6.2~ 

182.JCI 

• 

r~rin vefatından Kon~rvaluvar k8.rlerın h angisı ·A-ksi hırç1n. ahn· 
QOk det in bir elem duymaktadır. gan: degiid:r. 

1 Yazan: 1-iil..met I a• 

Cenazesi bugün 
aat 11 de Sa.a-

r 
YAZAN 

MAHMUT YE~ARI 

Merhum tan- Kf"rniyet itih .. _ı ~ t ·+Ü\ , takat j<,}sun, l"Tansada iık"a-metltrı C.~· 
burı Cenııl'k- ,k<:/ı:yet .. tioar1~<: bu~ UA cılGn "~ da, buhınciukları şeh r n sı,·il 
merhum u d i 5Kan<lina,·~·ah~ Cirı tr~kil ed(;'n miJ-!yet memurlar• tarafından daı. 

100 Doiar 
100 Ji re. 

hem de iyi tarafı~dan. Böyle ol-
ııoakla beraber berbat, kötü bir bu- !eri vardu deniliyordu. ıoo Lıret 
"" vardı. Eline geçeni aŞH'nıak. Bir T"rcüme iose kısaca, şu şt"k~ ,y'.- ıoo i"ı...-e F~ 

cıktalci evinden 
kaldmlarak Ka-
racaahmet me-

lı ____ _ )\('\'1"e~. • AITTl letl<·rden No"''e\·lJl t'rın mukadde-lciddS bir llE'zıtret alLnda .bu! 
in s "'n hu.y- ı ratını idare eden , la.ı<'Ste Haakon rulur. Bunlara Parıstcn ıkı ı 

~ın saat ,bir terhk. bir soba boru- t kulınu.ştu: cKontes salonun bir k<ı- 100 Fiorm 

.,, , ona g<ire hepı;i birdir. Çal<lrk- şesindeydi.• • . .. iOO R:ı_wışmartt 
ları ler k ~fa da >cine yara·· Anladınız ya davayı; bı~ım mu- ıuo :ıı-ıca 

şey ÇO .,. . k •- . b .. t•· .. he 100 Drahmi 
ırıaz nesnelerdir hani.. t.eTemı on..,sın u un mucev r- ıoo Leva 

ledni kaldı-rmı•,· ve ko. ntun verdi"i 
Bir defasında trenden, birinin ~ "' ıoo Çek K.....,.. 

ilci bin lirayı yüz liraya indirere.k 
,ııael bır çantasını aşırırken görül
1r1tiş ve poli.,.. veril.mişti. Bir kf're 
de onu bu rena yoklan kurtacmak 

otıu altı pencett ile iki billCır a"i-
Zt'yi iç etmjşti. 

l 0-0 Pe<'ota 
100 Lozoti 
100 P<>ııp 

108 lAJ' Te-rcümeyi bitiMim. He-r sııtıroa 
ll:ııere m.abkemeye bile çıktım; ve ıoo Dmar 

bizim mütereim, kifaplıri<i kahr&-
rtıJse onun haN olduğunu beylıu- manlann mal \'e mülklerine teca- !:::: r.:.. Kronu °" )'e'e anlatmağa çal~1ım. Neti- vüzde bulunmuştu. Ace.m halıları, ıoo Ruble 

cıede iki se-neye mahkiım oldu idi. ka.alar, gümü takımlar ve bir çok z,.ı.aın •• 1a11..ıw 
Yaşar Muhli~ Biri:ocil<ilnunun &ervetler esrarengiz bir halde octa- 1936 'llo 5 ikramcyelı 
~ bir gününde tahliye edildi. O dan vok edilmişti. Eraani 

- """"" b '- · t• A j sjvas - l:rzw·un1 fi 

29 6876 

-O.t971 
1.1221 

ıunı --
3.1?5 

31.1375 
31.00l5 

19.68 

19.81 
19.27 

rarlıgına defnoltınaraktır. Kendis;
ni sevenler ve athada~lnrı son v« 
Life:-;i ifaya davet olunur.• 

Bu, ne biçim ilitn~ Ne kavıt.sızca 

haber y~ıiş'. 

suıluğu • mın. 4 San''4ik3r :ı:in~~n cia. snelerdenbE'ri FrEcn~ya gt:lt:rek 
1 
ha.-;sıs müt'ettit tt- iltihak edeı. 

:ıkt• nın ınü,nhhas 1.msd: ıdiler. kı~ın üç ooğuğu.k ayını Kan'da ge- 1 basın her gıttigi yere onlar 
Tanburi Cemilin ıanburunu, ı:ı- çiren ~<>moıkrat ve her türlü alayiı;- der, sokakta biraz g<-r.den no 

eli Ne,·res'in udunu plaklarda. bes- ten u zak yasl\·an krallardan bıri· kıp ederek Görüı ür ~örünrnt 
,_ · · d l'"l _.ı.. l <lir. Seı.•ahat!erirrin ek,-eri,ini kr•- .ı dan ve aıhur edebılerek ın te..,rını e p "" aı"" voe rıır y«dıı 

1. · f kat ar·sıra veğnn ·b< !siz hadisekr<ien onu h. dinliyebilı"onl2. ıı,=ız yap"r, a " _ , -
]erini ve akrnh<>sından bazılarını ederler. Bu halden Haakon da 

Kemani Re•adın ~···eler i de vaı !beraber getirir. Sarav nazırı. hususi ' "l<;dir; 
p·ıı·•'ı? Bilmivorum. Şimdi bıldı· . . . . . _ ,,_ ..... " . · · ' .-;.{ı1'fb: ve ~f'fJ i"l\'Cr: kendıne rE>ıa.\a - .oıt:"n l>l.lraya rahdt et.ane11o 
~m tRk şey \'ar: .Alatlirka keman ıettikkri gibi. bu ka!iley" bazı uc- geli.voru.m. Ne rrerr:~i<etımclc 
ustadı Reşadı kavt>ettıl< talar kralm •ahsi dotitları da dahil r:t· baska bir iili<<'de <luşmanıJTl 

Bu kayıp, öyle kayıplardandıı- olurlar... •ur. Kim,erun hayatıma sırrk 
lci yeri bos kalmağa m•hkiımdur. Kan'ın pli.fara ·ak>n olan ve 3a- ut•<:<·ğine ihtimal veremem. 
Ve bu bo~luk, yavaş yam~ elinl e- hile kc.rl·ır uzanan bü)·Uk bir bahçe •dttıgim yerde arkamdan g 
teğini çeken bir •Devir> in bo.~hı- içinde bulunan •Gran<l Hotel bekçilere lüzum joktur, a«· 
ğudur. kral ile maiyetinin her sene otur· gızları beyhude yoruy<>rl&l' .. 

(Un ~..,,.. u 3na gemıış ı. Ç voe P<'- T .. rcüme ile m .. tni on altı saattt· 
nsan bir haldeydı. Ayaklarıma ka- de'Yrettim ve şu neticeyi buldum: ============== 

Merhum. denit.a0ırı, yerd<? oluru
y<>r, sabahleyin gazeteyi dıkkaıle 

oktunuyanların, <Küçük haberleı., 
ar&sında bu ·Bü.vük ölüm• haber, 
gözlerine ilişmiyebilir. İlişmiyebi
lir değil, jjj~mPZ. Çünkü ·İstanbuiu 
Sevenler Cemi)·etinin tertip etti~ i 
bir l<onkrans> ve •Fransada yüz el
Hn.:i doğu!n yılı mün~be ile, yi
ne istabulu Sevenler C<-m,·ictinin 
bir t~bbüsü • hakkındaki haberi-
leri okudııktan sonra . • Kemanı Re- Kemani Rf'\"l<lın ·Prestişkiırları clukları oteldir. Bu otel, palasiar mi§se de, bu ehemmiyetli ve 

sınıfına dahil olmayıp birinci sınıf uliyetli işte Fransız makaml 
pan~rak ke-ndisine yardımda bu· Yaşar Muhlis. kitabın metninden 

lunmamı rica etti; ne yapmalı - bir buçuk milyon liraya yakın bir 
dnn? Yazı yazmaktan başka elin- SE>rvetle. yüz y .. tmiş beş yüzü!<, 
den gelir bir i, yoktu. Onu biT tiı- yüz kırk yedi inci kolye. iki yüz bi· 
bıe tavsiye ettim. TBbi terciiıne et- altxı saat, dört yü' otuz ü~ kül'<' 
mesl ;çin İngili«ce bir poli6 rome-ı ve daha niee akıl almaz bir süri 
m verdi. e~a ve mal ~rmaktan geri kal 

Dram kıamında 

U/l/Pfl ~b& ........ 
:N< .. mı -ı :W.39 d& 

AP TAL 

~at ın .ölüm haber• ini görebile- çoktu. Fakat o. •Her yere. gitm..;z
cehiniz. di. Ve gittiği yerlerde de, emfr şöy 

Ben. ga1.eteyi sabahleyin saa• \ lP dursun. bawn ricaları •bile, neza
®kuzda aldığım halde, bu •Haber, ketle Sa\'tlştururdu. 
ı>aat onda. gözüme ilişti. Kornıerva- Onun kemanı •Alaturka ralar. 

tuvaT, -Kendi~!ni sevenleri ve ar
kadaşlarını son vazifeyi ifaya da
\·eh ediyor. 

dı. Ve bunu anlıyabilmek için dtc 
dinkmek lazımdı. 

otellerden ma<hıttur. I\ıı itibarla fi. 6Ö2 geç;renı>rnlljt.ir' 
at hususunda da pal aslardan ehven- Bir.,'<>k defalar soi<&kta ve 

d4r. Fakat Majestenin bu ciheti gÖ·· ~ ot.elin sal<>nların<ia 
zeterek orya indiği zannedilmesın' ettigmı Kral, lıt; Pcl.n-.ılel hıf 
.croi""ttcs denilen bu sahik!ek i lantı miinı.se<betile bır çay 

Jl'lliısbrın hepsi, doğrudan doğruya 
plaj üzerın<le in~a edilm\şlerdır. 

Önkrınrlek• !arastan ba~ka bahı., 

r,amına bir '<i'yleri yoktur. Halbul.' 
Grand Hotel denize kadar inen biı
yük bir Y""illik icirıde, dört tarafı 
bah~elerle muhat. o civarın bütıin 
palaslarına televvük eden yegiıne 

n~ Beledi~ e ga,.nosunda pel> 
kından ~örme)< ve tet'l<ik 
fırsatına nail oldum. Ya'l"r dört el ile i~e sarıldı; ve üç mamıştı. 

Cenazenin sııat 11 ~ kaldırılaca
ğına göre, bu Son \'afizeyi ifa• et· 
rnenin imkan: yok. 

Onu hazan Adaya hır köŞke da· 
vet ederlerdi. Kemani R"*adın. A 
daya gelişi hemen duyul\1rdu. Ve 

komşu köşklerin pencereler' "'""'ız
ce açılırdı. K~kün etrafınrla, ses 
·izce gölgeler dolaşırdı. 

~ içir.4" t~reümeyi kitapçıya Bu mütercim 'oeni şe~kına dön
~liırı etti. Aracı.an bir kaç gün g<><:- dürmüştü doğru5u. Bu kötü hı.rsı

orıifi.; bir ak.\;am üzeri telefon çaldı; nı nerelere kadar götürmü~tü! Ar
dibiın sesi telefonda çın çın ötüyor- tık bu hale gelen bir adamı lı:ur-

* Komedi kısmı'lda 

u. ı !141 c.ı.r-1>a cunu Eminim ki benım gib' Onuo, bir 
cok sevenler ve arkadaı;ları. cena· 
zedP bulunamamışlardır. Bir gün 
n>velinden haber veril<'?llz, hir giın 
~·onrava bırakılama7. mıydt'> 

1930 da idi ... Her sene mutı 

memleketlerde in !>hap oJwı 

hep.ıi toplu bır halde ilkön.:• 
rise, sonra da Akdeniz ı;aiıill 
getil!ren •dünya güzelleri• , 
ne JJlÜl<ellei bir çay z.iyafeti t 
olunmuş, 'bu vesile ile gaıd 

muuuını hokl. bu güzel 
görmege gelen alkla tııltlJııl 

lım dolmu'j\U... Çaylar .içildiği 
naoa, orke.;tranın çaldığı pa 
rın ara~ı biraz kesiliyoı·, ve 
birer alfa.be ~ıra,;ile her ;nıill 
güzeli sah"'"< görıinüp, spiker 
laletile ""lona tokdirn ediliyo 

du. Bağırıyor, ~aeırıy<>ttlu. Berbat 
mr tercii:me olduğunu söy l:b~r v~ 
mütercime~ para \'fcremiv~
,.; ilAve ediy<>rdu. 

Şaşırd.ı:m ltaldun; ve bir §P" el< 
ımlamadı.m. Bir otomobile atlavıp 
ııolu~ kitapçıda aklım. Tabi \lir 
&öz ~lemeden tercümeyi elime 
vr.rch. Bu pek güzel bir tercümey
di. Makinyle tape OOilmiş, ahifeler 

ırüzelce sıraya konarak bir ~' a''" 
~rleştirilmiştı. Cümlelel•ı ı:Ul71jUJı 

hı.ttll pek .elisli. 

- Bunun ner...,inl be~? 
cbye ..ordum. 

Yine seııin i çtlıarmlKlıı.. Yalnız İn
gıti:ıoee metni uzatarak tercümeyle 

:ltwr~r:memı söyledi. Eve aldım. 
f!eldinı. v>e ikisini de okuyunca ki
tapçıya bttk vemıcl<ı...n lı:endiıni a
l&madım. 

Bunun llf'bebini bo<; ye-re arama
ym Btılanııyacıığınız için anlatö-

İngilizce metnin ba.şlanl(ıCl ııöY-
1"ydı: •Şatonun kırk sekiz pence
~ bir<le-n aydınlaroml';tı. Binn<:ı 

lıattald büyük salonun dört b:ıllCı 

" ızesi göze lı:arnaştıncı bir ışık Sd 

tumanın beyhndeliltini anladım. V • 

ona yardım e-Hnı uzat.rna<lıın artık 
En makul haN'k"t onu kendi tahi
ne bırakmaktı . 

Maamafih o zam~n<ianbe. · de f' 

mı hiç görmed;nı. 
Faik BERCMEN 

alı-• """' 20.31 da 

p AŞ ,ı:~ 
HAZRETLERi 

Jngiltere elçisi Suner ile 
görii§ecek 

'41tdnd, 1-4 (A.A.) - İngiltere büynok 

Bu acele:e "ebep ne ldi acaba? 
Hiç bir sebep, bu ihmali, bu ka

yıtsızlığı, affettiremez. 
Kemani Reı;at •• bir •Devri tem-

e!el .. ·1 Hoare·in Sur.er ı..I<'! Baı~londan sil eden ~ahsiyet• lerdendi. 

O, eğer, •Kend' emretti> is«. oteldir. Diger bir Mısusiyeti de bı
~almağa başlardı. Konı§U kö~kler- na itibari!<? diğ<>rlerinden e•ki o'
dc, ışı.k .yarımaz, &0kaktaki gölge- ı1<.ı~unclan, daıreleri ferah ve gen~
lerin sesi çıkmaz; tura çıkanlar bi· tir. Ahalısi daha az K0<;mopolit'tir. 
le, dururlar ve onu •Bir kaJb, gı· Umumhetle zengin Fi·ansızlarla 
bi dinlerlerdi. İngilizlerin otıırdukları bu oteiılc 
Kalamışta, Çmnlıeada. ner<'<l• · Cemobi Amerikalılarla gürü!tiic'.i 

.Çalarsa onu hep ·Bır kalb• ~h' ve sonradan !!fr H ecıwbiler bulnn Pariste ırizli pı.>ra satanlar 
yakalandı 

P&ri11, J-t (A.A.) Stt"ian ı aj..ırıjô.ın-

1\-Iı.dric.ie dinli.ınce kendi.sile bir JnülH- Bundan Ü<' sene e\"Yel. y1ne bir 
Kntı.1 bu..hınacağı bddirilnı(•ktcdir. _ kış günü, k~rlı bir ha\'ada •Udi 

1 
dinlerlerdi. 

Ga.t."."tE'l<T Sunerin faM? meselesJJ.e I&- • . . . . • 
1 .. . .h . 1 h Ne\Tes• i ıic b~s arkada'1. Yukacı\: Onu bıı kalb gıbı dinleyenlt'rın. 

maz. Bu i; b. J· '•\cin ve kibardır 

Sıra •N°• harfine gelince, ôJ1 
rada Pn;n' ve Pıe...-lerle o 
Kral, gözliığimü taktı. Qürt>I 

4an: 
Paru; poh.ft"l el a.)t nd&n u.tılan twcri-

ben br mil yun rı .... n ht altın par& mü
aadere etınişti.ı, y·Mn.. frhnkhk sHae-lel' 
&00 franıR ı.:adar nthr.akta idi. Bir kaç 

pan_'l'o sana)" ıuan ı tıyacı o an o.im 
1 

~ • • • • 

n~ackl~ıe: nlesf"leti~ hakkın&\ Bo;c·kmda I mezarlığına deinf't~.~l:lerd_ır. ruhları mazi rlıyalarile dolu idi 
ı:.·oylecı ı gı nu:~u ıHt ..-.:a) talarına3 n~- Pt·,\ ttminin, ~ok guzel, ıçten bir Ve artık, onlar da, zevklerile, ha-

Kr•lı. hl'r a " ı plaja inerken 

veva sahilOL ( •ı.:t hı.-t' dSl, güne-ş 
retmeY.tedıri•r. yazısını tıat ırlıyorum Hepsi o ka- tıralarile birlikte, yavaş ;yavaş. me · ı k go··r~t· k· bı·ı 11· ı· tanda>aıın ""' HlP' e çıkmamnı oany~u a ır tn ı:.n...:.n. a l •

1 
• .. 

h · ledı O uAk>ka<la hepı.mizin 

Yuıoslavyada feci bir 

Antigua adasında Ame· 
rikalılar üs kuruyor 

Ar>licua, 14 (A.A.) - Bir deniz "" tren !~azaaı '"·~va \lssU tef;is ebnek üzere i.kı ..Ameri-
Be>t:&ntd., 14 (A.A.) - Stetan1 ajan- J<an suba)lı bur&ya gelı,,işt)r. Adanın 

aından: valiı-;i io:;aat içJn hazırlıklara b~lıın-

Pı . h<"ıYo - N:ı;; huttınci.; hır trenin ü- masuu• rı.usnade etmtttfr. An1erıkan de.. 
euncu n1evk:i vagoı1lanndan birinin yol- niz erlerinden mürekkep bir kıtonın ay 
dan çıknıat.1 netıct'tiuıt.lt dört yolcu öl- ~nnntf doğru i•~ ba~Ja?'IJ~k üze bunı-

dar 
Kemani Reşat ta, böyle, aramız

dan ı>e5'1Z 'adasız ~'<'kiliv .. recek in-
~dn1ardan mıydı? 

K<mani Reşatla, uzun, sı.kı bır 

cl<lliıluğum yoktu. Bundan on ><ekiz, 
on dolwz sene ev,•el. Ka<iıköyiinde. 
•ŞarK Mu.iki Cemi:veıi• nde taru
mı~tım. Şakakları, bıyıkları, henü1. 

toliş, bir çok yolrulnr yarn'.onmı..,tır ya ge-lt-ı"(!ğl bildirilmek.tt-<lir ~ 
___ ___ agany<>rdu. Burnun.dan tuttu.rma 

---rı~EVSlwıN EN ÇOK EEG':NILEN FiL ,~' ı;f,zlüklirın arı<a~ında~ yorgun, fa-
. 1 at tatlı bakan go7lerı, lnfunı, ken-

BRO 1 1 n o ··~.1~ ısındırıyordu. 
\fi • Bu kısa boylu. kır saçli, kır bı-

ELEANJR ..-QWELL - FRED AST /\ll;l 
,Klı, tallı yorgun ra-kı~}ı san'a\
Jr, az ('Ok bütiin sa.·atkarlar gfüı, 
\fot~h•D-ih di. Gö·düğü 

ME 
h rikulade r•tbet ü •. erine 

L E K uiaamas:nda 

riye kanşıyorlar. Herkesin h nt kcl.rt~n, eı·;tesın ··· 
ad k ı.arları., •Non«; gu.ı:,eh inden 

gir<lıg· i verde der.i7.e giren, oı· a ı 
Onlar, yani bizler! .. la. Non·e..· Kralında :<lı. izdi 

kl7 J
•. n>• ., büyük tbl'a<lı b:r l<'"hveık oturup dan, arkada kaldnlar, düııowıl 

Ilık yaz rüzgarlarının " d k·ı l k eya sa 
yanm a ı ere ·onuşan v " · ni Kralın tarafına le\-clh etf 

Reçina kokularını bir bcıhurdarıı:, 
gibi savurduğu çamlıklarda; ay ış·
gı altında denizin Jl<'lte pelte yalv 
<lığı kumsallardan tatlı, coşhın rlız 

::ör esen tepelerde; delilı:anL!ar 

genç kızlar; ban('(). kıtara çalı.mı-

v-e •Marinella• s{)\"}Üvorlar. 

.<ete..ini okuyan bu demokrat dev- • 
N>hayet çalınan "iorveç millı 

ıet reisınin yakası daima kırmızı 
şıle, .Şimal guwlı sahıı<:ye 

bır karanfille slislüclıir. Sabah al<· 
tı. Bıraz n.ahçup. buaz hey 

şam ayn• taravetini muhafaza eden gönbllen bu güzel , . ., genç 681 
çiÇf!klen. sahan{' yakanın gii ıde ik• kız, Kralının onı1n<ien ge<;e 
r'efa karaııfil dei(iştırdiğinı anı.,- hürmetle l'ğileı·ck, onu ,el" 

Eğer, bir giin geHr cie. bır 

açılır, genolcrrien biri: 

ma•k gü" değildir... Kral hemen aya~11 kalkarak. 
hah Bazı ak~amlar ~·emekten sonrıı nt'niıı ömine geld. n kız n t 

hiivfrk gazinoda görünen Haako>n, sıkt:•ktan sonra, ani bır hare 
e>rava kumar i~in de~il, musiki din- vakasından kı~m:7.1 karanfili ç 

- Alaturka keman, dinlemei< a.- -
Jemı;k, tiyatro seyrctml'k için gi- rarak. ,·atr.ndaı;.na uuıtti... Bıl 

terdim? 

Diyecek olursa. boynumu büküp. 
şu cevabı vereceğim: 

- Geç kaldın ya"rum. KPrr aııı 

Resat, öldü! 

der. Fakat bakara salonunda sık reket, bı1; ük sal<>nu i>drGaıı ın~ 
mk vakı olan ve mih-onu ges·"n 1 bir a~k~ tufanile k:.r9ılaııdo. 

Ciddi• partileri de seyretmekten taraflardan hafifçe ·•bravo., 
kendini alamaz. ~ın Kral. fıs;tlıl~rı du~ uhlıl 'fercüme ise şu şekilde yapılınıı;

tı · •Şatonun on iki pencereı;ı aydın
lanmıştı. Birinci 1ı:attakı büvük sa-Ilı••• Daha bir kıç gUn temdit edilmiştir 

Temiz. •Eiend!c.., giyinir, mii~
ağni yasar. kendi halinde bir san
•J<Ar<lı. Pl!>k tiCZ''t'Iİ. nice • Hafız-••••1 1laru :.engin etti; nice -orta se.;l: 

Cftrek Haakon Ql•un. gert!k ba~- O gece Kan'da bulunan yerli 
Mahmut Y eaori ka bir kral veya veliabdlardan bin ecnebl gaı<!tedler, kızların e 

BOYOK TARİHİ ROMAN 

ı:ı.: a!ı.p. oıılarn bırçok sualler 

No: 1U4 
1 

1 t · - \ l' ı p ı· t. Doı·_varlan ha'-··r '.·oktu. tlular. ht-pSinin bf.yana\ın, g Bu mc ... :IJSle Ander,·a Doı ve... beri ile <'Sir e<ihl"l ~ ... ap an1arı 0g- l.a.~'re. t ın a~unın meşgu ıye ın ... , ur 
!erine telgrafla bıl<lırdilcr 

"'llll'"1Pl'Kr.ı I Barba""''" harp e!Jnt'-ııek rey inde lu Hasan BPy ile padı~aha yollad; den JStıf;,de eden Dorya, Kaste, Malvezya ve Napoli mevkileri 
Non•..ç güzelını ınt;.rvieW 

balund•ı. Fakat, diger amiraller Sultan Süleyman hunları Pan.bo· Nuarda'nın muhasarasına yardım Morede, Nadin ve Orana, Dalınaç gazpt.ecı rle oordıı~.ı ~u sual•· 
matliıbıvrtı al<'nen ıtıraf etmek lıde kabul etti. etti. Anın zaptına sebep oldu. yada, Hayrettin Paı;a tarafında l _ Memleketınızın güzellıJı. 
oiaeagını caıı görın<'diler. Ek.wf'- O g""' Panboli şehri donandı. Lakin, baharda Hayrettin Paşa zaptolunan bütün ad~lar, Akdeniz- liçe<;i olduğuıluz,dı. d<>layı. 
'et itib•ı·ile Barbaros'un aradıi;ı Şenlikler icra olundu. Hayrelt•n donanınasile Venedik ködezine de dahil olmak üzere, tam üç yüz nun musunu'l? Bur> na ~rı 

-- Yazan: M. Sami Koraycl =--=-=--=\muharebeyi kabul etmeğe razı ol- ı:ıa~anın tahsisatı hazinei hassadan geldi. Veııediğin önünden geçti. bin altın tazminat alındı. NihayN şunu:wı giden nc-dir? .. 

Do.ı-:ya, çok l<:uneli oldugu ve gemilerden mürekkep bir filo ile du.lar. . verilmek üzere yüz bin akçeye ib- Hüsrev Paşa tarafından muhasara Vencdik hukümetinin boynu kırıl- _ Evet me>lllnun<ım. BuraO' 

B • . '· _,_ k d.. d<> ı. tt . t ı-:ayrettın Pa~a. hattı harl.ı ı lag olundu. edilen Kastel'i deniz tarafından dı. Sulhe talip oldu. Sulh müzake- . ~ h . ;e' 
.".i ~J.ru::s tan .l\.<rf"..AUbıUl'lu.oın, artı L<.:::man nanmasının •ıa ı rK!:a ı 21yaue oşıana gıoen ~C'), • 

L . t . rd F .. t B . . h.. etm· t· merke1ini işgal etti. Sağ cenahınJ Namı denizlerde, Macariı;landa, muhasara eyledi. Anderya Dorya ııatı çok sürdü. Neticede imzalan- v• muhterem Kralını tarafı ... .,yn.al< ı.. emıy., u. a .... a , ar- uzerıne ucuma memur ıi ı. . . . .. ~ 
b«r.,.,·un rn,iycl alıp karşı koyoo- T-ürk gemileri, rilzgannz kalan 

1 
Turgut Reısı, soluna da Salıh ReJ-, i\\-usturyada. Alınanyada Tı.rk dışarı çıkamadı. Bunun üzerine, ciı. (H. 946) hic beklemediğim halde, ııı 

fllnL ı;: ııce, (istüne gıtnı"'e mec: dü!l"nan ıkslyonlara d~tli top isi aldı. Murat Reisi de ihtiyat üz-· namı gibi en cesurların bile ma- bu kale, tekrar Türkler tarafından ş..ı·lken'n şıoındi g<Ylu Cezair'dı' okİutu,m ıltııat ha!'Wlletanel~ 
l>ı>r oldu. 00,.}.~. hücuma başladı. ateşi .. o.ı:lardı re aç•kta ıntız:ır !'decektı. J nevı)·at.nı kırıyordu. Jetholundu. Vened>kliler, bu kal<' idi. Vellt'digrn sulh yapnı;.sından _ Çıçegı ne yap•rak~ııııı· 

D< ~·anın bü.~<ik ı.aı.·orı.ı.ırı yel- J a.pı.y · . _ ı İki lesadüınde ik'i Venedilc ge-11 
Halbuki, Barharrn> Havre'iin : a- nin zaptında bütun Türk muhafız· dola,·ı Cezaır'de har•kAt yalnız Jine de: ., •ı Anoorya Dorya hır ara mahvol- . . . . . . ' ' 

iten aıımış. dolu dizgin Tüi'k do- . misı berhava oldu. Ikı Ispanyarun. 1 şanın donanması o sırada, pek ;.~-ılarını kntleylcmısle-rdı. Buna mu- ~na vapocaktı. _Kurutup ha at 
m~ ve mnharebelerı kaybet.ınış-lb V __,._ . b' d p ı f ·d· c·· k .. p ·· · • k be'- k · ·' k H n ... rwnasJlın tiı.erine yt11L1yordu. . .. .. . . ir enn.oı~ın. ır e apanın o a-;yı ı ı. . un u, reveze oını: <Ti a "'yap.ma ıcap f•uPr en, ay·ı \7enedikten mahruın kaldı.~ın ~ kadar, dünya.da rr,riZ ar 

Tur.ıc .ııt:nııle. ı kiiçı>k olautıundan ti. Çunku, Turgut .ıı..ıs, aynı ı.a- ırak dört büyük sefine de bizi"' ı dü--ııan 1-:aptıklan sonra, anın ar- rettin F'la,_<a kumandanı le ümera- elan d<>layı Şarlken , biç mcywı ol- hediye ve 'hatıralar n c 
manda hattı r1<.'lltı u.<urıne dl>§- ·· ·· ·· · I' ·· k b 1 t A ·k le- ss• bı.., k«iy<>nh.r n dononmamu u:ze- . .. taraftan zaptolundu. Onu mutPCa- kasına dı smus olan Havre1.Lın a- sını hurnwtle a u et ı ,. , r madı. Parla bir muzafferıyet ~a- ve en mokaddesı olar< k 

rın<· ytirüyü.;;ü te :. l_ o.. oıu~tu. vfr düşman gemisı dahi gaı koldu.) sa pek 'idrictli bir fırtınaya tutul: rine ve ahaliye amı>n \-erdi. zanarak, Nansı Ali. eLmek ısledi. cağım ... diye mukı;bclede ı:;ıı 
Fakat çok geç..:.--den ctızgar k~-ı Dorya, niha)et ri(•at emrini ,,,,_ Gecenin hululü, Aııderya Doı-ya- du. S<>ksen kadar gemi kaybetmiş Bi2ans l<alesi de Havrettın Pa- Şarl.ken. Twıus rruvaffakıyetini mu-tur •.. 

•loriı. frı kah onı rın ;yellıenltn r<-rek çekıldı Hayretun Pa•i<, ar- ~ o günlük fazla feliıkett~n kur- kusurunun çoğu da raôtgelen !ima- şaya telim oldu. Nl'>bet Kaiaro ka- 10 neviden addedlv<>rdu. C.Czcvırde işte, biiyili< bir mı! rt lr 1' 
eor du Ve d~mımın -buyuk gı.mi-ı ka..uıa düştü. Santa.ınavra limanı-ı !.arıyordu. ~e olunca. karanlık- na iltica etl'l'isti. Ksptan Pa9a az. lesine gelıniştı. avnıııı ıcra el.rnek ve Barbarvs da bulunan rlPm<>kld b 
len l>ı> suretle denız ll'Stüıı<le bir I na girıp, y&k:alarıru kurtaran ~- 1 tan biillıtifade diiı;man, meydanı cıok tamir için uğra~tığı halde, 00. Kaptan ~a. Kakar<>yu da mt - Havı...t ın pa nır .., t " kü . ]•.- ı1 911'1ll ı bır lJat<•kt' · . ve 0 

sal gıbı sallanmağa Oö :ddı man a:mrallen bır harp ınediı;, harbi terk ile firar etti namnasını eaki kun·etinön nıı;.fına haııara et1ıı. Onu da ;ıldı Bı tun mek ...,. • ..-ıı:.c dliştiı men ı p on sok~ v• nd 
Bari:ııu"<», 1\•rı!;Ul fu>im, lıl>çüil akd~ttileı-. 1 K~ .t;.n P"t", ırnw:ıoffeı"Jyt<l.. lılı- b!le lbliğ ed~. i.:ounlar ~ıeyan ed<'r<nl'Tl, An ~ry., 1 CArw• "'') h '°"'~"" <' un 

ı \W -zv'" __ .. .,_, --



Adliye Poıts 1 
llıtikar yapan bir kö

.ı ~ mürcü mahkum oldu 
1 
" 
-

Harbın dönüm 
noktası 

(Bas tHraJı l inci sayfada) 
reti olarak harp malzemesi veril
mesi hakkında Meclise bir kanun 
layihası tevdi etmi~tir. Bu yeni 
kanua layihası Roose\clt'in verdi
ği layihaya mü§& bih bulunmakta
dır, Yalnız Simpson proj"5i İngil
tere ile İrlanda ve lııgiliz İmpara
torluğu. memleketlerinden başka 
milletlere yardım yapılmasına mü 
sait buluıımamaktadır. 

Şarapçılar halka 
karşı cephe aldı 

lngiltereye ve
rilen tayyareler 

-·---Atlas Okyanusunu gc: 
(Jla4 la1'11tı 1 inal -fada) bazı yerlerdeki depolarda bulunan 

rap nevini de piyasaya çıkarmıştı. bu stoklar, öğrendiğimize göre, pı- çerek logiltereye geldt 

Diğer taraftan, İzırurde muazzam yasaya tatminkar miktarda çrkarıl· Lonclra, 
14 

(A..A.) _ İngilereyP 
bir şarap fabrika ve deposu inşası marnitkl.adır. Bunun aelıebi de, İn- tahsis edilen ı:nulıl.el:if dört tip A
işi üzerinde faaliyete geçildiği gibi hisarlar İdaresinın, stok 90.hiplori- merikan bombardıman tayyarelerı 
diğer üzüm istihsal rnıntakalarında nin fiat hususunda .talep ettiği Atlas Oi<yanıısunu kendi vaaıtala
da buna benzer fabrika ve depolaı haddi kabul etmemesıdır. İstedik~ riyle B"ÇE'rek İngiltereye tesllm e 

italyan 
Milleti -Vaziyetin icap ettir.:cııği 

vazifeyi şiddetle bissalli)or 

Bir kira arttırma davasında da ki

racının garip hilekôrlığı anlaşıldı 
Dı.in aslıye iıirınci ve ıkınci ceza liraya çıkarmak suretile MılH Kı>

f ınahkeınelerinde i:ç ihtikar ve runına Kanununa muhalefet SUÇ\Ul

' • 
1 

Milli Korunma Kanununa muha- dan muhakeme cdılen Ojeni Man
:...- lefet davasına bakılmıştır. Bunları gaııaryanın kiracısı Parsih tarafın
,) •' Qrru;ile yazıyocuz: dan izdivaç teklifi redd<!dilınesin
;.---- Fatihte kömürcü Bardik Rumlti den dolayı garazkarhkla hazırla

kömürünü Fiat Mürakabe K oınıs- nan bir konturat neticesinde mah
yornu tarafından tespit edilen aza-

kemeye sevkedildiği anlaşılmış ve mi fiattan fazla olarak 7 kuruşa 
beraetine karar verilmiştiı'. satmıştır. İkinci asliye ceza mah-

kemesinde dün muhakemesi bitmiş Birind asliye mahkemesinde de, 
ve suçu sabit görülen Bardik 25 lı- kadın mantolarının içlerinde kul
ra ağır para cezası ile dükkarunın !anılan ipekli astarlığı muayyen fi-

7 gün kapatılmasına mahkUm edil- attan fazlaya satmak suçilc Sultan
nıiştir. ,hamamında manifaturacı İlyanı~ 

Yine aynı mahkemede Beyoğlu j mevkufen muhakemesine bakıl
Halıiskargazi cadesindelı:i evinin nuş, bazı şahitlerin celbi için mu
bir odasının kirasıru 8 lirad= 10 hakeme başka güne kalmı.fır. 

"Kocan denize 
düştü,, demiş 

Bir takım çamaşır ve 
elbise alarak kaçmış 
Sebııe halinde hamal Mahmut, 

kabzımal Vehbinin evıne gıderek 
karısına: 

c -Bay Vehbi ~ düştü, ıa
Jandı. Çabuk çamaşır ve elbı.se ıs
tiyor• derr.iştir. 

Hamal Mahmut, kabzımal tara
fından arada sırada evine gönderil
diği için kadın hiç bir şeyden şı.ip
helenmemiş çorap, mendil ve iç 
çamaşırlarından ellıise ve pardesü
süne kadar ne lazımsa hazırlayıp 
Mahmuda vermiştir. 

Sovyetter öır
liğinin tekzibi 

(Başmakaleden devam) 
mak için, bana ihtiyaç vardır. 

Moskova bunları bilmez değil
dir; o, 1939 da İngiltere ve Fransa 
ile değil; Almanya ile dost olur
ken, kendisi için, tehlikenin Garp
la Almanya, Şarkta 'aP.,nşa oldu
ğunu ve demokrasilerin asla bir 
tehlike teşkil etmediğini bilmiyor 
değildi. Fakat, $-0, yeller Birliği, 
demokrasilerle beraber olduğu 
takdirde, Almanya ile bari.etmek 
mecburiyetinde kalacağını da bili
yor, halbuki bu bii)iik harbe ka
rışmak istemiyordu. Diğer taraf
tan müttefiklerin Almanyayı mağ· 
liıp edeceklerine de emindi. 

tesisi hususunda da tetkikler yapıl- teri fiatı bulanuyan stok sahıplen ılın" . . 

Lyon, 14 (A.A.) - Hava& ajansı 
bildiriyor: 

Tsmps gazetesinin İtalyan hu
audunda bulwıen husuai muhabıri
ııin bildirdiğine cöre. Bardıanın 

maktadır. .. .. . . d ıştır. Bunlar faaliyet sahaları zaptı ve İngiliz molıDrlü kollarının 
Demokrasilerin Memnuniyeti de, bu malları d~ dereceli yenı genif olau Lockhe.d, Hacbon bom- Tobruk istikametinde ilerlemesi 

. .. Bu yıl, havaların gayrimüsait mahsulle ka~tırarak .. ve bun_lara bardıman keşif tayyareleri ile uçan İta!•_._ derin akisler uya..,,·-··-Vaşını:ton, M (A.A.) - Cumhu- şartlar göstermesi yüzünden üzüm karıştırılmak uzere yuksek fiatla Kale ı.m ile maruf Boein _ B li J- ·~u""' 
riyetçi Par~İıii. Reısi Wi~e'ni·n· •. ı· mahsulü gerek kalite, ,,_.;,._ ke t.. ta k fiatlan _....._6 ,,. tut 1 · tır. Boma, Trablusgarbı İtalyan ya-
Roo it ı- h ııtiate d """~ uccara sa ra ,.~ - tayyarelerinde ve ll!:8ll vapur ismı rım adasının ideal bir mıntaltası .. seve ayı "'~.• r ıgı ıniyet noktasından düşük olmUflur maktadır. ·ı iki törlü c-lida · 
muzaheret gerek halnlmet, ıerek Bu, pı'yasada derhal tesirını· göst' er verı en mo tec 'ı.aline koymak istem~ ve onu aşa-
d kr 1 f da h 1 Filhakika, yal<m ıamanlıra kı- ta--'"'"' ile r _._...._ _ _. H-'·-emo at ar tara ın n ııtaret e m·ış b f t -'<;~künl" 1 d h J' J~~· _ ~ - """"n- ğı yakan milli hayatına sokmuş-
ka ·ık· , . • azı ırsa ~.._. er • a a, dar, her içki satılan yerde on dört. ı d daha bu·-~._ ~-.. - · t rşılanm~lır. Bu, Wı ıe nın ıle- b • b . t . ._ 

1 
ar an ,_ ft - eerı ıp- tu. 

. . . . . ag o zum unu ve şarap ıs ıusa hatta' on altı derece şarap bulmalt te 1 Loch ad " v- t 
nde Cümhurıyet Partisınde mev- . , . b·ı bek! o an e - •eııa - en ura İtalyayı Trablusgarba sevkeden 
k .. . k · mevsımıru ı e eıneden şarap mümkünken, son zamanlarda, on bombardım ta !erinden ·ha ııni tayın edece tır. fi tla il-'-~ idi". kad an yyare 1 • başlıca sebebin siyasi olduğu rnu-a rını e ~u.nuen ge gı aı iki dereceden fazlasını bulmak rettir. 

Harbiıı Dönüm Noktası yükseltmeg· e ve ellerın· de külliyet.. hakkalttır. İtalya Akd ruzde daha 
miiş'küldür. Evvelee, on iki derece- İngiliz. Kanada ve Avuatralya \- · bir 

Vaşington, U (A.A.) - Ameri- li şarap bulunan bazı kimseler de. 1 k ·· kiz genış nefes almak iste~ıiştir. 
1 den yüksek o ma uzere se on fmalatını talcv:tye eden Amerikan Trablusga:rbı İtalyan kolonlannın 

kan radyolıırının ço&-u, İngiltereye i eride daha fazlaya satacakları Ü- firmanın muhtelif tiplerde şarabı tayyare tipleri kırla bulmaktadır. 
yapılacak yardım hakkında hazır- midile mallarını sakl~k yollan- piyasada bulunurken, bugün, yal- ~turabileceği bir mıntaka halı.ne 
1aııan kanua projesi kongre tara- nı tutmu.~lardır. nız bir nevi şarabı bulmak milin- M k 1 k 1 sokmalı: için sarfedilen muazzam 
fından kabul edildiği takdirde, bu- Bu sene mahırulünden istihsal e- künd!ir. B.azı dükkanlardııı eskide!! ÜnCJ Q Ôt V8 1 İ gayretler ve yapılan büyük mali 

_." k fedUArlıklar maliımdur. İşe yara-nan harpte bir ..Vnüm no tası t.,,- dil"n şaraplar, vaktile bir çok de- kalmış olan kapalı şişe şaraplara (Bat tarafı 1 lnd anMa) 
1 d b dirm h k edece yabllecek bir barış toprağın bıle kil edeccti müta easın a uluan- falar yaııldığı veçhile, hem miktaı ise ,eskiden olduğundan fazla !iat · aya are et ğim. 

yorlar. itibarile az, hem de derece itibarile istenmektedir. Bandırmada kaldığını müddet iman için elden gelen yapılmıştır. 
Amerikan radyolarının birinde düşük olmuştur. Şarap dereresinın Alakadarlar bu hususta bir ted- zarfında, limanlarnnızın ıslahı için Trablusgarpta İngiliz taarruzu 

k Do th Th di d • .. . . h 1 an eeaıı1arma . başlıyalıdan beri cereyan eden ha :..nıışan ro Y ompı;on yor üşiik olması. içki itiyadında olan· bir alınacagını wnıt etmektedirler. azır an pro~ . g<>-: <liseler ise İtalyan halkına vaziyeti 
!arın dığer içkilere inhimakini mu· Ancak mevcut şarap stokunun, re tanzım ve 1Ilf8 edilmekte olan b k bir .. altınd - ·t k 

·Beklenmedik yıldırım darbele· · 1 ' B d lim faal' tini ·· aş a guneş a gos erme -
. . . . . cıp o duğu gibi, geçen senelerin ııon zamanlarda bazı mevat ha.1'- an ııma anı ıye goz- tedlr Şimdi artık, hi d ğilae d 
rının sona erdıği bır anda harp yüksek dereceli şaraplarile karıştı· . . den geçireceğim. Bandırmadan · . ç e e 
yeııi bi~ ~a°'.aya. girer~en: malı~- rılarak derecesi yükseltilen yenJ k~n'.18 yapıldığı gıbı beyannameye soDl'll İzmire giderek liman, demir- anda bahis :mevzuu ola~ şey, Akde-
me temını itıbarıyle lngılterenın mahsul veya d ğr d d ğr tabı tutulması, mevcut stokun cins- yolu ve fabrıkalarda bir m.iddet nl1>de İngiliz haşırıetmı yıkmak ve 

k o u an o uya es- A pada d- d · b' · dümd.ıırı olma ~ereyiz. ki maysul şaraplar da fiat itibarile !erinin tayin ve tespitinden sonra tetkHderde bulunmak istiyorum. VTU ve unya a yenı ır nı-
Açılan bu yenı saflıa totaliter yu··1cseıme· b ı t tiplerine göre fiat korunası, böyle- tzınirdeki ikametim üç gun" devam zam kurmak peşınde uzak emper--

. k k ge aş amış ır. list 1 . . h betm k .ıe devletlerı en ço orktukları teY: Alakadar! .. led' •. .. ce bu husustaki hiıkümler hillıfına edecektir. Bundan sonra Aziziye ya gaye er ıçın ar e -
1 hd. kt d' Y t arın soy ıgıne gore, ğ·ıd · M le dah b · -
e te ıt etme e ır. ıpra ma v~ memlek tt .•. k ı- M'lli K Kanunu Gönellerinde de bazı tetkiklerde 1 ır. ese a as•t ve mus-

yorma harbi. l\Iilrvcr böyle bif "stihs l'etı e mevcut geçen seneler ı.. e e ın ı . o_runma ·ı b bettir. Çün!tii milli toprakların l>lr 
ha . ... ı a a ndan §llrap stoku yalnız hükümlerile teyıdı sureti e azı bulunarak Ankaraya döneceğim.. kısmı t kl.ked di Kadi lis İ rbı .... zanamaz..• b . . .. . . 1 İ d b 1 1 1 

• e ı e r. rea t -

Wilkie'nin Seyahati 
u seneyı değil, hatta bir kaç sc-- kar ve fırsat düşkunlerının bu yo - ne ayı uıJjn sa ıa ı eyın saat 

G 1 talya vaziyetin icap ettirdiği vazi-nelik ihth·acı kar ı'ıyacak nisbet- suz hareketinin tamamen önlene- 8,15 te a ata rıhtımından kalka-
1 feyi şi<ldetle hissetmektedir . Vaşington, 14 (A.A.) _ Harici- tedir. Mürefte, Tekirdağı ve diğl'r bile. cf.i kanaati umumidir. cak olan Marakaz vapurile zmire 

ye Nazırı gazetecilere demiştir ki; 
•Wilkie'nin İngilt('reyi ziyareti· 

ne hi~bir itil'azını yoktur. Wilkie 
Amcrikada tanınınış bir simadır 

ve efkarı umunıiye liderlerinden 
biridir .• 

Amerikada Bulunan 

Kıymetleri 

İngiliz 

Filofun nutku 
- Bat tarafı ı lnei .sayfada -

sebeple bu nutka ragmen ve bcıkl 
de bu nutuktan dolayı uzun müd· 
let iktidar mevkiinde kalmaı;a 
.ıuvaifak olamıyacağı merkezınde

..iir. 

Yunanlılar 
<Bat tarafı 1 IDcl -rfada) 

Belgrad, 14 (A..A.) - Havas: 

- gidecektir. 

Budapeştede Atilla ıçı !'l 
iıb i d • dikilmiyecekmi~ 

lngiliz hava 
kuvvetleri 

Buadapeşte, 14 (A.A.) - D.N.B: 
Macar t•lgraf ajansının bildiniıcıııe l (Bostaarlı l İllci aııvfada) 

göre, sa!Ahiyetlar Macar mahtilleı·I, Bu.. fında diğ-er l»ir bangar da yakıl
dapeştede Atilll için bir Abide dikile- nıqtır. Tayare meJ·danına ait ida
ceti hakkında ,.abancı memleke'Jerde re binalarında fiddetli infilaklar 

Malunut, bunları alınca evine gıt 
iniş elbiseleri giymiş, iç çamaşırla
rını da Şaziye satmıştır. Mesele 
anlaşılmış Malunut dün yakalana
rak adliyeye verilmiştir. Parasız 
kaldığı için bu i~ yaptığını söyli
yen Mahmut birinci sulh ceza mah 
kemesinde sorguya çekilerek tev
kif edilmiştir. 

İşte bu dü~iincelerdir ki, Mosko
!•, Berlinin kendisine uzattığı eli, 
hakiki bir dost eli olmadığını bile 
bile tuttu. Bu dostluğu •defıbelfı• 
kabilinden kabul etti. Fakat, Sov- Vaşington, 14 ( A.A.) - Maliy41 
yetler Birliii, Almanyanın kendi Nazırı Morgenthau, İngiliz hilkiı· 
emn.iyet aalıası olan Balkanlara melinin Aınerikada bulunan kıy· 
gelmesine, Karadeniz kıyılanna metlerini s.atnı.ak içiu. mühim boc-

i sacı cruplarile müzakere halindo 

Herhalde bu nutuk Alman plan

'arı üzerinde, bu planlar neden i-
;aret olursa olsun Hiçbir tc•ir ıcra 
·decek mahiyette değildi. 

ALMAN ELÇİSİNİN TEMASLARI 

Dün Adrıyatık denizi Yugosiav 
sahilinin muhtelıf noktalarına ve 
bilhassa Dubrovnik'e bir çok üni
formalı ceset atmış.ır. İtalyan kon
solosu cesetleri teşhis için sahile 
gitmiştır. 

Londra, 14 (A.A.) - Times ga
zetesinin Balkanlar muhabiri bıl-

dolaşan haberlerin asılsız oldutunu be>. • • • • 
et . '-~'- vukua getmlmış ve bırçok yangın yan :nlŞna uu. ---o---- çıkarılmqtır. Bir petrol deposu 1a

ita iyon Alman ıe,.'tt miftir 'ft Alınan 'ınıken 87 
tayyıınısl oldııflı ••dan asprf 
ılokuıı tayyare de yakılarak tahrip 
edilmiftir. 

Bir çocuk ya
narak öldü 

Mangald&n ısınırken 

etekleri tutuıtu 
Dün Vefada feci bir hadise ol-

muştur: Vefada Himmet sokağında 
7 numaralı evde oturan Şükrünün 
'1 y~ındaki oğlu Bürhan, ablası Fe
hiınenin yanmak üzere kapı önüne 
bıraktığı mangalda ısınırken aıçrı
yan kıvılcımlar eteklerini tutur 
turmuş ve alevler birdenbire bü
tün vücudünü &amııştır. Feryatla
rına yetiJenler muhtelif :yoerlerin
d.,. ağır surette yanan çocuğu 
güçlükle lnırtarmışlar ve derhal 
Şişli ÇOcUk hastahanesine naklet
mişlerdir. Jl'akat küçük Bürhan al
dığı ağır Yaralanıı tesirile biraz 
10nra ölmilftllr. 

yer eşmesine ve Boğazlara doğru 
inmesine razı olamu. Onun için- bulunduğunu bildirmiı ve demi§· 

tir ki: dir ki, bir taraftan Almanya ile 
harbe ririşmeınek için, .nanla «Çok mühim bir bonacı grupıı 

1 dostlukta ve aht verişte devam e- İngiliz hükiımetine bu hususta te~ 
derken, diğer taraftan da, son tek- lifte bulıınmuftu. Diğer bir ~l"UJJ 
zibi yaparak, Almanyaya böyle ta bugün buna benzer bir tekliı 
alent bir ihtarda bulunmağa lü- yapacaktır. Vaşington'da bulun· 
zum görüyor. Tass Ajansının son makta olan İngiliz hazine ntümes
tekzibindeo bizim çıkardığımız sili, İngiltere hükiımetinin mez
mina, işte bndur, kür gruplarla q yapmağa hazır 
Alınanya ile Sovyetler Birliği, bulunduğunu bana söylemiştir, 

arasındaki son nnlıısmalara gelin- Satılabilecek kıymetlerin ne tuta
ce, bunlar, her iki ı...rafın tuttuk- rını, ne de bunları satın alarak 
ları bugünkü siyasetin tabii icap-. grupların hüviyetini bildiremiye· 
landır. Hudutlar teshit edilml§, ceğim .• 

ahali mübadelesile münazaa se- Amerika İle İtalaynın Harp 
hepleri ortadan kaldırılmış ve Etmemesi Mııbtemel 
1HZ ııeııeslne kadar mal mübade- Lo clr ı• (A.A..) 

D a, ' - Komadan 
lesine devama karar verilmiştir. alınan haberlere ıöre, Amerika ilo 
İtalya, Fnıua ile İngiltere harp •- Almanya arasında harp çıktığı tal< 
lin edinuye kadar, bu devletlerle dirde, Amerika ile İtalyanın bir
ticaretine devam etmemiı miydi! birlerıne ilinıharp etmemeleri İll· 
Meselenin nıhu, Alnuınyıuun Sov- timal ılalıilindedir, 
yellerden ne War istifade edehi-
lec:eğindedir. Ba istifadenin, Al
manyanm deniz quı memleket
lerle olan tlearetini kökünden ır.... 

Habeş isyanı 
,_ ablukayı tesirsis bırakacak hir 

Japon Bacvekili rusbeti bulacağını uınnetmiyonıa. 
. Y . 1 Öyle olsaydı, Almanyadaki iıtih-

(Ba~ taralı 1 incı sayJada) 
İmparator Habeşistanda isyanın 

inkışııf etmekte olduğunu ilıh-e 
eıcı. (Baştaraf'. 1 ·~•1• ••yfada_} lak tahdidatının kaldırılmasa bile, 

lacağı haber verılen ıçtıma buguu azaltılması icap ederdi ki bö le 
aktedilmiştir. Müzakereler~ R~- bir şe) yoktur. ' y 

"ekilin, ordu yük.o;ek kumar.da he- Abiclin DA y E.R 
)'eti 3.za.l rı, ınuavinleri \'C llarbı-

Yc .Sczareti şube müdürleri ile 
fngilizler 19 Amerikan Yaphğı uzun bir kon nıa ile ha • 

laıı:nıştır. şilebini almak istiyor 

flaş\·ekil Prens Konuye, bu top· •e york, 14 ıA.A.) - Dov J n .. •
.1a göı e, İngıliz vaı;.ur k;, "~'"'Y-lan:ııla bir nutuk siiylemi~lır. 1 haddini bulduıu f1;ın A er 

imparator sözl<'rıne şöyle 

vam eltı: 
de-

•Memlekt'tıme ihanet eden es.li 
müttefiklerım ltalyanların günleri 
sa~·•lıdır.' GeceJerı hususi bir 5eb 

~ıkararak Goıiaın tepelerini inle
ten 44 d vtıl beııım tebaama yakın 
old umu bildirmekte<! r 

d. . (- - 1 1ıt.we) 
ırıyor: 1 ~överi hasara uj';raauf takat bu aem.i 

Sofya, 14 (A.A.) - Almanyanın Klisuranın Yunanlılar tarafından lin;ana dönmüııtür. İtayan ""' Alman 

3ofya elçisi dün Başvekil Filof ve >aptının eh~mmiyeti, bu hususta' hava ıruvvetıerinin inııiliz ııemilerm. 
lariciye Nazırı Popof ile göriış- tafsilat alındıkça daha ziyade te- bücumlan neticeslnde bir tayyare ge. 
U. ·lıır·· misi ve bir truva7.Ör h•sara utram.ış ve m ~ · baruz etmektedir. 
Atina, 14 (A.A.) _ Atına aıa· nsı . 1<a71plar kaydelrnilür. Aıılrarl on lltl 

Kllsura, eğer düşmanın cesareti düşman ıanareoı düfilrülmüı ve qnaı 
bildiriyor: olsaydı hücwn edenlere yukarıdan daha bir miktar tayyare de ıı...an. ui-

Bütün Yunan gazeteleri, Bulgar taş parc;aları atmak suretile dahi ratılmıştır. 
!3aşvekil Filof'un nutkunu goze müdafaa olunabilir bir tarzda sarp tııcuıs Tan....ıeriıılıt H-
:arpacak tarııda neşrediyorlar.. \'e dik kayalıklarla muhat bulun- Loodnı, 14 <A.A.) - Hava ıımaneı.. 

Estia gazetesi, bu nutuk hakkın- maktadır. Heyeti umumiyesi 1tı- nin teblill: 
. . . . - Pazartesini salıya bağlqan a:ece. 1ma 

ia diyor ki: barile bu mevzı, ıkincı İtalyan mu- havaya raıtmcn, sahil mtidafa servl•ın• 
Bulgar Başvekili Filol'un Rus- dafaa hattının esas :kalesini leşki! mensup tayyarelerden mü.reltkep bit 

·uk'da söylediği nutka Yunan cf- etli:, >rdu. Şehir, üç hat betonarmP tuvvel, Lorıenı denizaltı üsıriiııe oıu
ltarı umumiyesi büyük bir al:ik.ı mevzilerle cevrilmls buhırunakta- valfakiyetfl bir hücum yapmııtır. Ağır 
1 utt 1. I n•tur y 11 • ' da altı. bombalam fabrikalar, bahrb'e bataıya 
.e m a ı om..., . unan mi e- dır. Ve bu üç hat arasın yer mevzilerine Doklarda inpat üzerine dı 

!i, komşusunun müşkül ve nazil< yolları vardır. Ayrıca bir çok top. lofiWı: eıtıti milpbade olwunUJtıır. 
;iyasi vaziyetini anlıyabilec~k de- mitralyöz, havan topu mevzileri de Bombardıman ~ men.up tay. 
recede kafi siyasi görii§e maliktir. doludur. Her tarafta tel örgülni yareler de Dunkerlt nuntakımnda he
işte bunun içindir ki, Yunan mil- bulunmaktadır. Kat'i olabileceği a- deflere bilcumlar 7ap11Uf)ar n bir bU.. 

~eti'. ~!gar ~ükiıınetinin .. çı_zdiğı çıkça kabul ol~nan _bir m~le 1-::-: =:::~dil kilGllı -ın-
n~nd sıyaseti .butun .. bu guçluklerlçin askerin mane·'"'yatmı yukselt- tna-uıere1e YalOlaıı ~ 
'.çınde koruyabılmek uzere sarf etti- rnek için her şey yapılmıştır. Lonclrıı, 14 (A.A.) - Reuter: 

1ı anlaşlan samımi gayretleri bil- Klisurıının kaybı, düşman için PaZ&rteoi1'i salıya b~jlıya~ ııeeo. Al-

hassa takdır eder müthiş bir darbe teşkil etmektedir. m.lll bava kuv_vet!ennm ~:~"'"'hedetüze-nl 
( ) · · rine ,.aptı&ı hücumun ~ ı 

Roma, l~ A.A. -:-. Stefanı aıan- TEPEDELEN IJOşTtl' M07 tıısıııereaın cenubu prtı1 ..ı.i11 lbuiıı. 
.ının siyası muharrırı, Bulgar Baş- ndr 14 (A.A.) _ Times ga- de Pl7moutb Jjehri tewı<ıl etm~lir. Al· 
vekili Filol'un Pazar günü söyledi- Lo .. a, . adak' h b' . . .

1 
rııan tanareleri ~ bO,.illt miktarda 

.. zetesırun Atın ı mu a ırı oı - üteil ben uksclı. infl ~ı nutuk hakkında şoyle yazıyor: 1aııııın bombaıu. nı 1 Y . 0 

Bul aristan her türlti ihtımale diriyor: lıll< bombalan abnışUırdır. Gönüllülerin 
. g 1 · . ~n haberler Tep«Jelenin de düş- kahramanca gayretlerine rağmen, hır 
·.arşı koyı;ıak çın bazı tedbırler k · d b mı·k•·r yangn b••'·-·tr. Hucum, nisbe-

1 tüğün'; bildirme te ıse c . u na- - -~· .. 
~lmak ıstiyor. Bu gar ordusu bu- •·n az müddet devam etmiştir. 

ber henüz teey '"'d etmemiştir. ~ ün dün.va harbinden evvclk.ne Londra mınlakaomda alirm !şaretı 
nısbetlc daha ıyi hazırlanm11! bulu- verllmeınlltir. 

ıuyor. Bu hususta şunu hatırlat- Asker: vaziyet ------
ı.ak gerektir ki, diınya harbine Almanlar 
tckaddiı.ın eaen senelerde Bu!rrar <Bat tarafı ı ........,.> 

teli lr« •ıırl.nte dü.armiitllir. 
rdusu en parlak zaferlerinı kazan Bmıd&11 bir ...., aıuı evwı İncil.la 

mıştı. 

Fılofun nutku m5.nô.lı bir tav
zıh'e bulun vor: A\macak kararlar 

- Bat lanlı 1 - _t ... -
dyetlere ve §8nssı:ılığa atf dilebi-
Jeceği fikrindedir. 

Japon BaŞ'ekili, bılha a iiçlu I bah '" koınisYo "Ofınd•. 
pnktın ·· zasmdaıı sn ·ra talıaddus eıkarılan 19 şile'> ır yaası 1Ç1Q lek

eden beynelmilel ,·azİ\ctı "' Ja- ı ı., bulun ,.u ... Jl leplerle diğer 
pon) a i•e, Sovyetl r Bı· n :i, İngil-j ~.r v içı to~~n 4.611650 dolar 

tc Vl" Amerika .urustnd.Jki n1üna- tek " 00 1 \e l~ımı: yonu.'1 bu beıdeJ.ı °"' .dı!mCkte ıu. •eb !eri tebarıfa ettirrni •e bu .. '' 
Dıü as~t.·tle Amerikanın İngilte- Macariatanda tiddetli 

I>avullarımın scsıni tanıyan ve 
gtin İtalyanlıırla bırlikte harbe! 

mek nıecburiyelınde kalan eski as- rn =msız " mıyac~ktır. Fakat bıı ı 
kerlerınıdeıı ) üzlcrccsi kıtalar n- brarlar tehır de olunmıyacaktır. 
dan ka~arak sadık kumandanım İ<1.e bunun ı<:ın<lır kı, Bul,l!ar Baş
Ras Monga ha'nınGoıjam tepesine ı v.ekiiının rl · ı bı Fulraı,tan ta 
diktığı ba)rağııı altına koşmakta- nhınin en kati ve en naz.ık anla-
d r nı y~•ama.i<tadır 

tayyarele-ri Cfra bhıa ""'311 e-arbL 
sinde kaf1telerl hombanl..nan et-. 
mlşlir. Falla& bu lndıı.-lerin Clrab
ıustan r.ekUtrken nıi yoksa bura• 
nın fmdadına K ·-ken mi bom.. 

balandıiı b dlrllmmılşllr. Nrab
lusta mahsur bıı1uua.n İ lvaa 
kuvvff!erinla miktarı lreW d• il
dir. 

Alman bava kuvvetlerinin de 
şimdiki vaziyette Arnavutlukta 
ve Troblusgurpta bir şey yapanu
yacaklannı süyliyen muharrir, Al
man kıtoatının İtalyadan geçerek 
ital) anların yardımına gitmesinin 
melhuz bulunmadığını ilive eyle
mektedir. 

re ve Çıne m venet etmek S"rec soğuklar 
ır.. .... 
İmparator, son gü !erde Habe- Bolrar AJan-m 'hhlbl Muharr·r, Balkanlardan ~ettk 

Ayni gece, Llbyada Berka ve 
Benina tayyare meydanlarına da 
taarruzlar yapılm.ııtır. Benina'da 
büylik yangınlar çıkarılmıf ve yer 
de altı düşman tayyaresinin yan
makta oldufa P.-ülmüttür. 

Bombalarla ve mütealuben mit
ralyözle yapılan hücumlarla daha 
birçok tayyarenin İf(emea bir hale 
ıetirilınit olduiu sanılmaktadır. 
Tayyarelerimiz buradan ıeri de;. 

nerken, büyük bir yanım hüküm 
sürmekte idi. Berkada hanprlara 
ve kışlalara tam isabetler kaydO: 
lunmuı ve lnfilik vukua ıetiril· 
miftir. 

Binpaide ıleaıiryolana ve dok
lara hiiC9Dılar 7apıl1111' we büyüJı 
iafilikltır vakaa ptirilmlttir. 

Derıaede kqlalara ve .....,faa 
mevzilerine • ~ 7apılnuş 
ve ......... pı..,.lar pkarıl· ......... 
Şarki İtalyan Afrikasında, As

marada, Barentua ve Acordat'da 
tayyare meydanlarına 1%{13 gee• 
ai taarruzlar yapılmııtır. Ayni za
nıaııda Mai • Adaca'da Caproni a· 
tölyelerine de yeni bir hücum ya
pılmış ve burada binalar arasında 
büyük bir yangın çıkarılmıştır. 

Londra, 14. (A.A..) - İqilb Nil 
ordusunun Libya taamın. eaııa-

11nda 370 kilometrelik ileri hare
ketinde aldığı mühim ganaim ara
aıııda 41 i orta ve l&Z liİ lıa!if ol· 
.m&k üzere, 203 tank, 589 top, 38t 
bini nıütecaviz top mermİıii, 600 
ü mütecaviz mitralyüz, iki milyon 
dan fazla tüfek ('> mitralyöz mer
misi, 1711Q den fazla kamyoıı var
dır. 

Sovyet - Bulgar ticaret 

görütmeleri 
tile ldı ı ınuh sım vaziyete işaret; dapeşte, 14 (A.A.) - Stefanl: 
etıni tir. f Şimatt Maearl nda ıotuıwır soıı 

Ba v kil lnıııda 'kt di 1 gunlerde 7cnlden l•nm, ve ter-

şistan hududunda, hayatlarını teh Sof71ı, 14 (A.A J BuJe ajansı, Al-
likeye ko) arak, k ndisinl g rme- m· ~ lo run B dan cı:> !k. 

lerlne • bu ıwsust.a diplomatik bir ıe.. 

o· r tan."lau fncflbı loPCU!U, 
T >bnlnm •~ tlhltlLmlannı kaı1 

la3rrm11 hazJr ~ mlilo
m:ML-,.•n bombardım;uı •lnıeklo

dlr. '!'obrukta ltal)'anlann ne U. 
dar askeri oklııtu bUlnnıl.J'o,.. 

ela Bani adaklııclen dMta u oldıo

Alman km etlerinin Balkanlarda Sof1a, H (A.A.) - D.N.B. ajıınıı biJ.. 
bilhassa mukavemet için Tllrkive- dlrl7or: 
nin mlizahereti de vaki old~ğa .SOVJ'et - Bulgar ticaret garilşrne!ert h n sonra, ı ısa 1 tre sıfırd 30 e_., ka-

diun, e Ue alikadar Japonya iktısa- ınc ~ ·r. ut sıfır. 
meseıeJerindeıı bahsetmiştir, dan qaiı 15 deı"t<:Cıdı:r h - cımvor. 

ğe ve 1 izmetle•ini anetmei:e gr- ........ clıılr ban 
bılır y.ıp - ya 1 mem. 

len birçok Hab"'j re l rwe ras la . et r ıı olan $3,Y.al.:ırl "* 
d.ıi;-ını İ..a\e etti. l.zıbe ~'ı.Y ıı.ardır. N. D. 

• _ . lı.ııkkında alman maııımata göre ezcüm.. 
takdırde, mu kül vaıııyete dli§ec:e- le ka ılıklı konte~•anı· ' 

1 • • L•U'-ekt•_.,_ l$ .... ann artbrılıruıaı 
IPlll wm _... cıaeJesl müukere edilmeittecıı.-. 



8AYFA-t 

YEMEK 1 

BAH .. f)İ \ 
Paprik• Schnitzel 

(oevyera usulu) 
ıı.n.. budundan el ~ in

.., dilimler tNeftk d&<mell, tuzıamaıı. 

- batını> .. ,,_ ~ ~da 
Od ı.ratmı ımart.ınılı: nwlden mW-
111ış tabata dtzmelJ tavadalı;i yııp bir 
bıçoıl< ucu lmmw biber, iki ÇOrba luı
.... et suyu atıp kanftmi.ıttan _,ra 
liri QOrioo l<qatı '*ıi krema llift ederdi 
Mr ~ aldık!An aonra lllbal<tııkl 
taı-1ann llurlne d6kmeli. !lafluı· 
a.ıt pet,.•'e ;rmir. 

Faydalı 

Bllgller 
Herhangi bir elbiaenizdeki en u

faJt bir eölırilğü daha ilk gördüğü
nüz gün dikmeli, en ltüçü.k aşınan 
yenni belıraiz fl!kilde tamire v.> 

lnıvvetlendinniye ehemmiyet ver
ln<'hııinıb. Bu basit tedbir maal-f 
~ defa ihmal edilir. Yırb.k denen 
teY Ql1aya böyle çıkar, 

* Kllrltlmmtz •!andığı nkft Si-

Sovget 
itilafı 

J \.Mt -J---.. ..... - ... -

Diklc:at 
Eri iniz --

Ufak tefek olmak, he• 

luıdın için hususi bi• 

eüzelliklir. Ancak gi 

yime clillat etmek faJ 

tiyle_ 

Yandaki resimler• 

clikk.t ederseniz, kısı 

boylu, minyon kalın v• 

ıen~ kızlarm neler gi) 

memesi icap ettiğini aıı 

hyabilininiz. 

Elbiselerinid lıUhaı 

aa çizgili luuua§lıuda. 

;vapuuz. 

•• 

1 R DAM 

Y •ni Ne~rıyat 

Tarihte yani ve 
)'lKın zamanlar 

Başka Bir 

Yazan: Samilı Nfıfız ·ro~.;u. Basan: GÜZEL 
Çığır KJtabt:-vi. Son haftanın yeni neşri
yn. t lçi:nde bu eser bizA! gtizel bir zevk 
~"f' C:erln bir alaka vermiştir, Büyük Anne 

C)smanh İmparatorluğu ve bu devre 
muasır bulunan Garp :!lemi ayn ayrı 
bu kitapta tetkik edilmiş ve her mil
letfn tarilı.i bürüJ< adamJarüe gosterü
miftlr, 

Askerlik i:leri: 

337 ihtiyat efrat )tklaması 
Falih A!*Hlill Ş11ı.estn.ıen : 
l - Bu yıl .. kerlik çagına girmiş 337 

ıoğumluların ilk 1oklama!ına 15 İkinci 1 
.cAnwı 941 CU$kmba &ünü başlanacak 1 

.ır. 

2 - 337 dotumıulann ilk yoklaması 
.,·agıdaki telulde ııahJ,ye nahiye yapıla-

! 
aktır: 

A) 15 İı.inciJtlnım 911 den 28 İklnci
<anun 9-11 e tadar .Fat.ilı nahiyesinin 337 
logumluları. 

B) 29 İltincilrlnnn iMi dm 11 Şubat 
14 ı e kadar Sama~a nııh\;yes.inin 337 j l•••••• 
logumlulan. 

Bavan E. F. 
50 vasın<la oı
masına rai?IT!en 
ııasıl ııenç l!Ö

rünmive mu
CJ 12 Şubat 941 den " Şubat iMi e 

tadar ŞehremiQ.i nahı7eai 337 Weri. 

D) 28 Şubat 941 den 31 Mart 941 e 
.tadar Karagilmriilc nahıyesi 337 tileri. 

E) 12/3/941 den 25/3/941 e kadar i'e
.Jer nahjyesi 337 lileri. 

vaffak olduiunu anlatıvor: 
•Ben 51 va.sındavı.m. Dört de'fa 

ev lenmis kızım ve 3 adet cocu -
ium vardır. Buna ramen ten 
ve cildimin 30 Vll!llarmda bir ka
dınınki ~ıbi taze ve nermın olau
i(unu söylüyorlar ve bunun s•r
rını ö~rer'l"l~k istiyorlar. Tatbik 
ettil!im usul budur: 

Ben her aksam terkibinde me.
tıur 'bir cild mütehassısı tara
fından ke~fedilen ve cildi ııerıc
lestiren kıvm~tli •Bioceı. c('vhe
ri bulunan ııembe renkteki TO
KALON kremini kullanıvorum. 
Uvurken cildi. beslevio ırenc -
lestir.!1ekte ve her sabah da ''a 

1 

1 2000 - 2000~ 

J 1000 - 3000.-
2 750 - lSflO.-
4 500 - zooo~ 

ıı 250 - 2000.-
ıs 100 - 3500.-
iO 50 - 4000~ 

{I %0 - &000.-
- --

Türkiye J, bankasına para yahrmakL yaı· 
DiZ para biriklirmiı olmaz, aynı zrunanda 

ta'.iiı. · i de denemiı olı ---.uz. 

K.,.Wel•r: 4 Şahat, ı Ma-1' ~ lhmbarah •• taıabara"O 
,._ 1 Atutos. 1 hinci- h""plannda .., as •111 U-

' j ram bulunanlar tar'a.ra 
'-la tarilılerbıde :raı>wr dabU edilirler. 

ııenc eöstermektedir. Gündüzle- ''l••••••••••••••••••••••• •=-•ri de bevaz (vahız) TOKALON '1 
kremini kullanırım. Esmer ve 
sert ciltlilerle cirkin tenler üze
rinde savanı havret bir tes;ri 
vardır. Mesaımelcrin dahiline nü
fuz ettitiinden toz "e eavr'sa! 
maddeler ihrac ,.e sivah benleri 
izale e<ler ve acık mesame'eri 
sık !Citırır. Bu Eurc·tle cıldhnizi 
vunıuc:attr ve l!Üzellest!r'.r .• 

Siz de bueünden iUbaren 'IY'
KALON kremıni kullanm.z; ne
ticesinden son derecede memnun 
kalacaksınız. Her verde satılır. 

Devlet Demir yolları U. MUdUrlüqU1d! ... , ............ _ .......................... .,, 
Muhammen bedeli 275000 lira olan 50 adet Sarnıç vagonu 28/2/941" 

ma ı:ünii saat 15 te kapalı zarf ususWe Ankarada idare binasında aatın' 
crktır. Bıı işe girn1ek Uiltyenlerin (14i50) liralık muvakkat teminat ile~! 
nun tayin ettiği vesi.kalan ve ıekli.flerini aynı gün saat 14 e kaJar KolP" 
.reisliğine ven ııt"leri lftzımdır. 

ŞarlııameJu (500) lı.uruşa Ankara ve Haydarpqa ~ ,.ı»J 
tadır, (163) 

* Muhammen b<!deli 1800 Ura olıın 3000 adet lıem sat hen sol ı..rol 
70 mim. lik ııömme kapı kılidi 3/2/18H Pıızarlesi günü aaat (11) oıı ~ 
Haydarpa.,.da Gar binası dalıll.lndelı.I Komlııyoıı tanWndan açılı. t'lWltın' 
ille satın alınacaktır 

Bu ite ıinnek isteyenlerin (135) Uralılı: muvakkat teminat ye kafi 
tayin eltili vesaikle birlikte eksUtme Cünü saatin• kadar Komisyona ~ 
caatıarı IAztındır. S 

Bu ııe ail prtnameler Komlqondan p&rasız olarak datıtılmalttadır • ( 

Ziraat Bankası 


