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Türkçülüğe Girit 
R. Oğuz Türkkan 

Cumartesi 18 fkinciteşriı 1940 

HodkC.m, kendi nefsini lıer şege 
hasis, her şegi kendi nefsine 
müreccah tutar. Alibert licr Türk evinde bulunma•• gereken 

bu kitap ~ahlığa çıkmıştır. 

Tav!İye ederiı:. llÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 Z O 
TeJc. Tuviriefkir htanbal 

___________ .J 
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1
•Pan aya hakkında yeni bir harp Cümhurreisimiz 

il"tar 1 
,. aranto baskını, YL:nan hudu
~ dunun esrarlı va.,iycti ve ni
. ~tl rne;hur Bertin r.ıülakatı gibi 
~leri şaıırtan ve ı 1uh:ıltemele-

Sovyet 
tebliği 

Hindiçin ile Siyam 
arasında muhasa

mat başladı 

Dün geni Fransız, Japon, lran 
Elçilerinin itimatname/erini 

kabul buyurdular 
---·-~--

~'1ıp ıürükliyen hadisat arasında 
lıi,: lni ufak, fakat manası büyük 
tlı telrraf nasılsa gözden kaçtı ,..e 

('rniyeti tebarüz ettirilemedi. 
~ Ondradan gelen bu telg af ,u 
aı:•ldeydi: «Tancaya yerleşmiş 
"lı~ ispanya, eğer o mıntakanm 
t •ilerine uzun menzilli top ko
~C.k olursa İngiltere bunu ilanı 

iki devleti alakadar eden 
meselelerde mutabakat 

hasıl olmuş 

Ankara, 15 ( A.A.) - Reisicümbur İsmet İnönü bugün öi
leden sonra Çankaya kö,künde, sıraaile yeni Fransıı: Büyük 
Elçisi Ekselans Juleı Kenri•yi. yeni Japon Büyük Elçisi Ekse
linı Şukurihasa'yı ve yeni İran Büyiik E!çiııi Ekselans Anuıir
van Sepahbodi'yi kabul etmittir. 

P addedecektir.• • 
tl..~ç satırlık fU kısa telgrafın ifa
~deki kat'iyet çok dikkate f&· 
""'ldır 

llİı~tiİtere ıimdiyc kadar Akde
lı •lakaS'l olan her devlete kar
~ÇQk sabırlı. çok b siretli ve çok 
~ ~li hareket etmcldeydi. Çün
~ ""lJ"fısında hayatına susamış .ve 
~ 'leıileden iııtifade ederek ln-
1't irnparatorluiunu imhaya ka
~erdiğini ilan eylemekte bu
~ u,, hatta bunun fiilen tatbi
~ da geçmiş bir düşman var. 
~ Yle bir dü§manla uir afırken ve 'n kıncı ve yakıcı kuvvetini, 
~t havlile bilmukabele knmıya 
~ Y~~ınıya çalıJırken ba,ka yeni 
!'ıl ~ll~ınanla .daha karıılq~a.k: 
~çtınllp, hıç fÜphe yok in 11.ını 
~ ber milletin ve bilhassa in· 
~h~ aibi sabn baairetine ıalip, 
~1

1ri aabnna faik bir milletin 
~cıı. vaz:if~idir. ingiJizle~ ~u 
~ 'Yı. binbır cepheden bmbır 
,h~ fekli icat eden bu karııık 
~ 1~ bidayetindenberi çok bü
'~ır kiyasetle ifa ettiler. ltalya 
~ . tinneden evvel, onun bar
~ceğine ıüphe kalmamlf bu
~ •na raimen, yine ltalyan• 
~ lc~rJı cemllekirane mu~mele
~~ıtıemediler. Keı:a yıne bu 
~'-t hidayetindenberi, mihver 
~)) lerine olan temayülü ve in
~ ı rnalum bulunan ispanyaya 
~ ~·· arada sırada çıkanlan 
~ ~~ttank meselesine raimen, 
~ ltıdalden ayrılmadılar, Mad
~ erı m:.bir siyaset adamlarını 
~diler, İspanyolları iktısadi 
~ • an celp etmek için 'kendile
"1.dijhirçok tiari menfaatler ııös
~ er, hatti bol miktarda ikra
~ f .bulunmak lnÜzakeresine bi
·~~lliştiler. İngiliz ricali resmi be
~' llıırında daima, fnıilterenin 
ı.,i 0~~· ile münasebabnın ııayet 
~ uğunu tekrarlayıp durdu
~ 'c"•lhasıl tspanyol matbuatın
~ thelüttarık meıelcsi münaıe
~~ Yapılan tatkınlıklara, te
~ ı.ı,-~re. perhixsiz neıriyata kar
~~k bir tecahül ıöstererek 
ı-;, tetj buııüne kadar idare etti-

.. 

• 
Arncvat/ufun er emin limont 
Avlunyadır. Bütün yol ı•b•· 
ltılcri buradan baılar. !tal· 
yanlar 922 d•nb•ri liman
da haoa o• deni% Ü•/eri ltur· 
maılardı. Bu liman talar p 

edilirH it. /yan ltavo tleri· 
ni11 •ahili• İrtibatları feo· 
lıalci"• 6iiıçleı•c•lıtir. 

• 

Yunan ordulaı ı 
Taranto deniz 

"Son hareklt müauebetll• elde ettl{rlıah re1lnılttdeıı. 
••ıltrımandonı Grner l Papago• ile Bc!V•ltil M•tolı•a• 

~~e lngilizlerin aylardanberi 
li.ı,IJ~ .eden bu çok hazımlı ve İ· 
\, ~ 11Yaseti malum olduğu için
~· Yukarıda bahis mevzuu et
-.ıde:;. 1elıra(ı çok ehemmiyetli 
~~ 1Yoru2. Çünkü nihayet iti- hezimetinden sonra 
Ct lıi de, ıabnn da. tahammülün -

iarp vaziyet~- 1 Taranto 
zaferi ~; .. ı.a~di vardır. it matbuat ltaJya~nJar Yunan?ı~ann aon 

l~· ulerıne ve sözden ibaret muvaff akı,.etleri 
~ .:U'7e lıtbi ar ettikçe kuvvetli - Bir "ıüşahil gördük· 
. t ket •inirlcrine hakim olabi- Q •k• d Yazan: :l 
~: •t "at'4• taraf sizin bu sırf Dl ı a anın Eald Ordu Kumandan1anndaa ferini anlatıyor 
~.~~dirayete mü,tcnit sabrını- Emekli General 
.~,t 1nıza hamledip te bir de All lh 5 ... b• İ'lkenderiye, 15 (A.A.) - Ak-
~~• ıririıccek ve ıizi can evi- ı•şgalı•nden San a 19 denizdeki İngiliz donaıımaııile, 
\~'kit ~e~dide kalkıfllcak olursa ...___________ yedi buçuk giinlük bir cm.elan 

~' t.. 'fın rengi deiitir ve sahil' Yuııau cephesinde, İtnlyankıra yapan Reuter Ajansımn muhabi-
~.... "'l k ı b. d knıQı Yunanlst.anın mukııvcnıetı' · ·r l ı· k ı ........ rrıu maıı e eri ır an a J .. rı, aran o ıınanına arşı yapı an 

• ı .. ~··Ldiiıcr. korkuyor ar muvaffnkıyctlc devam etıııcktc - İngiliı:. ba'lkınını şöyle tınlntrnak-
' ~ Q dlr. Uugüuc kıtdn'r r.crey11n eden 

~~ L " defa da. ahvalm
0 nı'ba- k ı ·ı tadır: "'I _ va a arın delu etile, ranılmak teh 

.:.. \i l" •eldi aldıiı anlaııhyor. G ff likcsiııc maruz k:ılınnkeızın hilk. Taranto limanınd:ı İtalyan do-
~ Çok •nca meıeleıi. iqiltere· öriçe Uç tara an lnt:!dllelıilir ki, İtalyıınlurııı Yu - nanmasına kar~ı yapılan taarruz 
t.~~l ehemmiyet verdiii baya- muhasara edı.lmı· ~ ııunistıına kar;ıı haı·p hazırlıkları Illmtrious ve Eagle gemilerinden 
~~ıd e1erden biridir. Ondan J çok kusurludur. kalkan tayyareler tarafından icra 
CQ~ 1 •r,. ki oranın vaziyeti üze- • • • İtalynnların Aı·navutluktaki or edilmiştir. Bu tayyareleı '!eyyar 

~·k, l\Stıltere . çok hassastır. Fil- Arnavutlukta J00,000 du kumaııdanlıı11 General lMt!So iicılerinden kalkıp bomba ve tor-
ept B ~ • ld bir Sf'ncden faz!~ zuıııun<laıılıeri · ıı 1 ı·t 1 h · ı . ;:.t c oıazına ııma en Jtalgan aslcerı· ••armllt A 1 k t pı er e a yan arp gemı erme 

~ "'~ •rık mevkii müstahkemi ., rnuvut u ·ın talyan ttrdu~uııun taarruz elmiye gittikleri 7aman 
i l d d l ba;ıında buluııaı·ak hu onlnııuıı 

k.""'i ~k~' cenuptan da Tanca ta ga a en işe er huzırlıklarını, yapnruğı hııı·pkct- gece sakin ve berrak idi. Taranto 
~ old 1~dir. Bu boiu ise. ma- başgösterdi led ve teccmmüünii bizzat tc-rtip limanı balon barajı ile miidafaa 
."'t•~ 11tll Üzere Pas dö Calaiı edip yaptırmıştı. On<lurı evvel edilmekte bulunmasına rağmen, ~ '<lrıd ' Atina, 15 {AA.) - Şarki ı. (" an da çok dardır v to :!l30 nisanı!ida Arııuvutlıığu i". hedeflere isabetleri lemin için 
f& ... c; ki) e • Akdenizdeki Onikiadadan At1°na· I 1 " L~ )' ... 1 oınetre eeni,liiindedir. gal cd~n ta yaıı kuvvetlı•rlnlıı tayyarelerin alçaktan uçmaları la-
~ 0~,jtıc•ya sahip olan bir dev- ya gelen h

1
ab

1
erlerden anlaşıldığı- b:ı;ıındn bulunan Gt:!ncrnl Cuzzom l zımgeliyordu. Kara bataryalarının 

~~ .. •ra, uzun menzilli deO.il. na göre, ta yanlar, her gün bu bu i~gnldcn biı· kııç ny ııoııra 1 şiddetli ate::lerine rağmen tayya
:.~ "tla 'il' • adaların İngiliz ve Yunan kuvvet- hılyan umumi valisi veyn kl-nl recilerimiz hücumlarını muvaffa-k ol rnenzı ı lop ta yerlef- leri tarafından İşgaline intİ;,ı:ar et- mümcssilile aralnrııııJıı çıkan ih 
\ı. ol sa boiaza yan yarıya mektedirlcr. tlliifüm dolayı, tebdil edllınio ve 

1 

kıyetle icra etmişler ve itlavan 
~ı C u.r ~c b' 1 b kar (Devamı-sayfa 3, sütun 4 de) S eb ı·· ınaena ey fi· Yunanlıların muvaffakıvetı• (Devamı sayfa 3, aütun 1 de) 

'\ et, 0 e. uttarık mevkiinin hük- ·' =------------...,,,; 
~~heı..1ll&~ette au, lmıt bulunur. Atina, 15 (AA.) - Reuter: y • b • • 
~~ij~ Cı. bınaendır, ki fnsiltere, İtalyan - Yunan cephesinin her e n 1 1 r p r OJ e 
~~)a eduelüttar.ıka yapbiı gibi, üç kısmından gelen ııon haberlere 
\.:.~111, il hakim olmanın çare- göre, Yunanlıların yapını§ olduk- · --

~ ht'l'l•'!'akıa beraber, oray• ıarı mukabil taarruzlar neticesin- Bo~anma davalarında bazı 
~~ ~e t.b~r millet ve devletin de umumi bir ilerleme kaydedil- 'S' 
l~de alurn olmasına da kat'a mit ve mahalli üç İtalyan taarruzu kolaylıklar yapılıyor 
\._"S 'trı ~lmemiftir. Nitekim tardedilmiştir. -
\."- t esınde ıabak Almanya Yunanlıların bildirdiklerine na-. 
~ b'' ··k b' h h b Ankara, 16 (Hususi) - .Adllyosulh teşebbilsü, itti uzattığı ve tn _ 
•. trı-hur (Tanca) na··- zaran uyu ır ava mu are esi V k"l tın· b d ,_ d fi 

-!I' d O l c .. e ın oşanma avamrın ara orı zauırn soktuğu için yeni pro 18Pbiı vakit, fnciltere esnasın a 1 talyan tayyaresi dü tadilat yapmak üzere hazırlıııhğı ka-jeyfo istenildiği takdirde bu tl'ŞC'bbiı 
~-- TASVJRI EFKAR türülmüıtür. Yunanlılar yalnız Üç nun projesi tamamlanmıotır. Değl-Asliye mahkemelerinde de ynpılab • 

....,, ••)'fa a, ıUtun 4 de) tayyare kay'betmiılerdir. tiklik bllhassa usullerdedir. ŞJmdiyelecektir. Yeni projeyle boşanmanın 
(Devamı Mhlfe 1Ut11 

Hindiçini ve Siyam 
huduttan 

. 

Hava ------
Harbi 

İngiJter~ 
şiddetli ------------

hücumlara 

hedef oldu 
-------------Binlerce insanın 

telef olmasJndan 
endişe ediliyor 

• 

Londra, 15 (AA.) - Dahi1i 
Emniyet Nezaretınden tebliğ e
dilmiştir: 

Covenlry şehri bu gece ~iddetli 
bir taarruz.a uğramıı;tır. Bu hücum 
Lond.a üzerine yapılan en mühim 
hücur.ılarla mukayeııe edilecek 
derı-cedc şiodetli olınu~tur. Tay
yare dnfi bataryaları şiddetle mu
kabclt• ederek düşman tanarele
rini çok yüksekte kalmıya r.ıecbur 
etnıi ve bu suretle sınai hedefle
r~ tllm ııi ı:.n almalarına mani ol
nıu 81\ da nefsi ,ehir çok a~ır ha
'larlara uğrarnıstır. 

Gelen ilk haberler, ölü ve ya
ralı adedinin belki de bini bulaca
ğı merknindedir. Orta fngiltere
nin bir "'ehrioe de şiddetli bir hü
cum yapılmıştır. Rirçok. yangınlar 
çıkmış ve oldukça miihim hnsar 
vukun gelmi~tir. 7..a:>'İatın fa7)n ol
masından korkulmaktadır. 

Alınan tebliğine göre .. 
Berlin, 15 (A.A.) - Alman 

tt:bliğinde bildirildiğine göre, in
giltcreye yapılan hücum e~na~m

(Devamı sayfa 3, ıütun 7 de) 

················································ 
Asker ailelerine 

yardım için 
tahsilat bafllyor 

Knymuknm1nr dilıı Ticaret O • 
da!lnda bir toplantı yapmışlar · 
dır. AskC!ı' ailelerine yardım için 
ticari mbcs_eselcrdcn V<' fabrika
lardıııı toplnnncak pnmların lis
te.c;l kl'ndilcrlnc \0crilmiştir. Ay 
baııııdıı buna göre tnhsilfıtn bnş
lanncaktır. 

r 
Bugün 

3 üncü •chifemi:ıde 
································ 
Dar ve geniş 
humanizma 
Peyami Safa 

, 

Yeni elçiler, itimatnamelerini takdim etmi,lerdir. Her ÜÇ ka-ı 
bul merasiminde de Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu bulun
muı ve elçilerin muvasalat ve harc!-cetleri e nasında bir as
keri müfreze ihtiram resmini İfa elmiıtir. 

Madenlerin 
devletleştirilmesi 

1 kanunuevvelden itibaren 
itletmeler hükumete 

intikal ediyor 
Ankaı·a. 15 (Hususi) - Ereğli, Amasra madenlerinin devlet i,let• 
mesine geçmeıile baılıyan tesbit ameliyeııine devam edilmektedir. 
Bunlar ayın sonuna kadar bitirilecek ve 1 kinunuevvelden itibaren 
itletmeler reımen devlete intikal edecektir • 

Alakadarlar, dünkü nüshada yaptı
ğımız teklifi yerinde buluyorlar 

Piyasanın ihtiyacı olan madde-ı Fiyat Murakabe Komisyonu a
leri ileride fa71a fiyata satmak 211.ları da teklifimizi çok yerinde 
ınak,oıadile saklıyn.nları ihbar e-ı L>Ulmuıılardır. Yalnız ikramiye al
denlerc ikramiye verilmesi hak- mnk için bazı kimseleri ihbar işini 
kındaki teklifimiz büyük alaka u- bir meıılek edinmelerinden kor
yandırmı tır. Alakadarlar, güm- kulmaktadır. Bu takdirde bazı 
rük kaçakçılığında ikramiye usu-

1 
tüccarlrmn hoş yere ihbar edilece

lünün büyük bir yardımı olduğu- ği ileri sürülmektedir. Fakat ufak 

ı nu ve birçok vak' alarm bu suret- ı tefek mahzurlar için büyük fay
le meydana çıktığını söylemekte dalar getireceği muhakkak olan 
ve bilha sa ihtikar :i~lerindc. ikra- bir usulü tntbiklen vazgeçme~ ta-
nıiye u!ulünün çok müessir olaca- bii doğru olamaz. Ayrıca, hakkın
ğını ilfıve etmektedirler. dtr ihbar yapılan bir mağaaz veya 

Kanantimiz.ce ihtikarla ancak ı ticarethaneyi umumi bir kontrol
bu şekilde esaslı bir mücadele ka-, <'!e araştırmak ve bu suretle suç 
bildir. tesbil cdilinc~e kadar hadiseyi 

Vali muavini Ahmet Kınık bu bir şahsa maletmemek te pekala 
husustaki ııe.ştiyahmız İçin demiş- kabildir. Bu sebeple teklifimiz.in 
tir ki: diğer alal:adarlar tarafından da 

«- ileri siirdiiğünüz fikir çok lazım geldiği şekilde ehemmiyetle 
şayanı dikkattir. Bunun üzerinde kargılrmmasını \"C bir an evvel tat
Fiyat Murakabe Komisyonundaki bik sahasına konulmasını temenni 
rkadaşl:mmla göri.işcce~im.> ediyoruz. 

································································································ 
Almanya- Fransa. ispanya / ALMAN- ITAL YA 
arasında cereyan eden 1 GENEL KURMAY 
--------~~------ MÜZAKERELERi 

P AR J S Berlin, 16 (A.A.) - Ynn res
mi bir ınembndan bildirilmekte. 

MÜLAKA Ti dl~cı-liıı matLuat ınahfillerind~n 
· öğrçııilıliğin<' göre, Alman ve I -

talyan baıkumandanları Mareşal 
ispanya. Hariciye Nazırı Kt>it.cl 11e Marf'~al Dadog!Jo ara-

sında bugün 'lnnııbrurk'da Genel
Parise gitti, Laval Vichg kurmay mnzokel·clerl bnşlamlf -

ile Paris arasında mekik ~~tı!!!!r·~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~ 
dokuyor 

i\ladrit, 14 (A.A.) - D. N. B. 
Ajnn~ının hu&u"i muhabiri bildi-

Berlin Elçimiz 
geliyor 

riyor: Ankal'n, 15 (Husu i) - .Bcrlfu 
Resmi l:avnaklardan haber ve- 1 Hüyük Elçimiz Hu rev Guede'nbı 

rildiğine gör~ Haı İci.ye Nazırı Ser-ı bu~n Bcrlin<len f ı;tanbula gelmesi 
rano Suııeı dün P--rise hareket beklenmektedir. ~ir müddet içi? me
t . . R f k t°ııde Protokol şe- zunen ~den El\'ınin, hükQmetunhl• 

ef. 1~~ştı~1·. e a a ~. t T ovar ve t.cmaslardn Lulunına5.1 dn mubt~mel-
ı ı. ... us orres, mıııı eşar dlr. 

ka> makam Barci,ı f"iguerraa hu- =İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİI 
lıınmnktadır. Bulgaristan seferber-
I. .. avuı, Paı·isle Vichy arasın- ilk yapmamıf 

da mekik dokuyor Lond.ra. 15 (A.A.) _ Bulga-
Cenevre, 15 (AA.) - D. N. ristanın Londra Elçisi Mohçilof, 

B. nin Vich} ·den öğrendiğine gö-1 Reuter Ajansına yaptığı beyanat
re, Fransız Başvekil muavini La- ta Bulgaristanda seferberlik ya
val, Nazırlar Meclisinin toplantı- pıldığı hakkında yabancı memle
sında hazır bulunmak üzere bu ketlerde inli ar eden haberleri 
sabah Paristcn Vichy'ye davet o- tekzibe mezun olduğunu bildir-

(Dcvamı sayfa S, sütun 3 de) miştir. 

'""lttt""',.... .. ...,. ,tttt•~•ııııtttttı111111H1Hıt111ttH•"'"•ıuııu.-ttttın•"""'""''''"''UıN''aı'"'"...,.."'"'"...._ 

Fransa --
neden 

bu harbi 
kaybetti? 

----------------a..----~:--~-----------Yazan : General Ali Ihsan Sabis 
Bu te/ril:ada Fransız inlıidamının 
askeri sebeplerini okugacaksınız 

içgü:iinü, 

•• 
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• --s Sahife: 2 ~-~~~~~~~~=~~~~~~=~==~~~-~TASVİRİ EFKAR-~~.~~~===---~..,,...~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~ 16 İkincitepin 

( -Ş'A.IrıllCID>AN~~ J. I ŞEHİR MECLİSİNDE Alman malları lifotifWfid 
1 

Asker ailelerine yardım teşki- Hindistandan yola Ay•-:::;~::t.-

B 
................ h ................... d ..................... h .......... • 18fl iÇiR 50 f2hSif d8f 8f IR8C8k Ç 1 k a D Ç U Va J} ar D~a'di.::i~~:s;.:r.,·~:~ 
a Y Ur Ş e r 1 Ve mukadderatını elinde tut..a'!.-taıi 

Komünist Partisi Umum• P~ ,ıi 
Meclisin 1.5 gün daha temdidine Ayba•ında ıehrı·mize gelmi• ve Stalinin mutemet adamı ve :k 

Arkadaşımız Bayburdda: 16 

"$ "$ Batvekil ve Hariciye Ko }J 

t r an S I
• t y O 1 U karar verildi ihtiyacı karRılamı~ olacak Molotov'un Berlinde Hitler ~İ,e.ı· 

Şehir Meclisi dün saat 14.30 da "$ "S man Hariciye Nazırı Ton ~ı .. ıı>t' 

S•k"' t d · · trop ile yaptıg-ı uzun gorilf r, - 1 aye er Necip Ser engeçtının riyasetinde 

"' 

toplanmıştır. Toplantıda ruzna .. -.e Dün Alakadarlara gelen biri '•ans verilmesine devam edilmek- ferdir. ..,detİ 

Arkadaşımız Kandemir, Erzurumdar. Bagburda 
geldi, Bayburdlu, memleketine çok düşkündür 
t1e onun için de bir harabeden, Çoruh nehri 
üzerinde mükemmel bir diyar yaratmıştır. 

ı k d k d ' t l ft H' d" t d t 1 d' Molotov'un Moskovaya a .~. Bu icte dem o un u tan sonra, aza an :;"'ta- e gra a, ın ıs an an sa ın a ın- tc ır. re~ 
'tl 1 fettinin verdiği bir takrir okun- mış olan iki milyon çuvalın Kal· j Gümrüklerdeki Alman mai- münasebetile iki tarafın nefir ~~ 

fırsatçılık? l muştur. Bu takri.r.e •. göre; E."m. İnönü k\ltadan yola çıkarıldığı bildiri!-
1
. k lm .. ieri resmi ve nimresmi teb 1!tıet 

d d b t ki m;.,t·ır. Çuvallar B~sra yol'ıle gele- 1 anmn çı arı .ası.na mu- izahlarda Almanya ile 5o" ~ Dün, bir okuyucumuzdan şu :11ey anın an u un vesaıtı na · i- ..,, .. Ufl'_. 
mektubu aldık: ye geçtiği için her an bir kazanın cek ay başında memleketimize saade cdıldı Birliğini alakadar ede~ ·UsO'' 

Bizim rahatimlzl ve emniyet!- vukubulacağı melhuz olduğundan gelmiş olacaktır. Eskidcnberi gümrükl~rde kal- meselelerin karşılıklı bır ~tetİ 
mizi temin eden huduttaki knhra- buna bir çare bulunması isten- Diğer taraftan Portaaitten alı- mış veyahut "on zamanlarda ge- havası içinde tetkik edjlip c 1s.J Şarkta hem de... J bolluk ve rahat-. • vazan.· geçen Umumi I 4 lıktı... Zaten t.u - man Mehmetçiklere g(lnder11ccek mekteydi. nan iki buçuk milyon çuval, 100 lerck anlaşma tatbik edilmediğin- hakkında esaslı anlqınalıır 
Yünla f".ler ı'çı'n lizımgclen '-'Ün • d 1 k · · · h 1 d'I oldugwu haber verı

0

lmi•tir Harpte - b:ıştnn _ _ J _ ... •. ı radn batka bir 
b:ı~:ı yanmış, yı- Kat-"~ şey aranmaz: Ha 
kılmıtı, tnrunar ~~:t!&JW?:&i!::XW::C&•••M•••r· va, su, yağ, et ... 

J k R' D bin metre kanaviçenin ele bugün- er. mem e ctımıze ıt a e ı en1e- ...,. • ,. ipllklerin bu işlere elverişli olan Bu ta rir ıyaset ivanına ha- Bu görü~melerin geçen ~1_..4 renktekilerln bunları satan mn - vale edildikten sonra, ruznam•.!de lerde yola çıkarılacağı öğrenilmiş· ıniş olan Alman mallarının çıka- ğustos sonunda aktolunıın ~ 1:;. 
ğazalarda bulunmumakta olduğu- asker ailelerine yapılncak yardım tir. Bu mallar geldikten sonra çu- rılmasına mü:;aade edilmesi için ve iktısadi muahedelerin t~•~ ~ 
nu gördüm. için yeniden 50 tahgildarlık kon- val buhranı tamamen önlenmiş o- gi.imrüklere crnir gelmiştir. tiği doıstluğun mevcudiye~ı teli 

olmuş bır kaza - Yanı ye, iç, yat, 
mcı kezi... Bunn, hele gece giı-tlır • 
&e!. Arkadaki yolcular; cAha Ilay
burd. Aha Bayburd!> diye ilk müj
de) i veı dıkleri zaman kendimi dahil 
ı:;i hazırlamıştım: Karanlık, iğrı, 
büğrü, kaldırımsız sokaklar, knoı~ı
nn yaklaşırken yağ kokan bır aşçı 

dukkünı, sıgara dumanına bulanmış 
loş ve gürültülü blı- kahve ve, Alla· 
hım ... Kimbılir nasıl lıir han O'fası, 
kimbfllr nasıl bir yatnl< •.. İşte Bay
burdda heni bekli yen bunlardı! 

Halbuki Çoruh üstündeki köprııy\i 
geçer g~mez, bir yanı ağaçlık, bir 
yanı güzel yapılarla süslü, genlş, 

dilz ve aydınlık bir bulvara gddik. 
Sonra solunda, kapısından kalaba· 

lık bir cemaat boşalan zarlt bir ca· 
ml, ortasında azuıııctli bir saat ku
lesi VP. etnıfı t!Cn çocuklarla kııplı 
bir çe~mc ve çeşit ç~it satıcıların 
lll!Slerile çınlayan, pırıl pınl elektrik 
içinde koskoca bir meydıın. 

Ve daha aonra, önüme düşen iÜ· 
ler yQzlü biı· garsonun açtığı blr ka· 
pı: Bol ıııklı, teı-temiz bir yatak o
dııııı ! 

Banyo emredor misiniz Bayım? 
Hey Bayburd hey~ ben seni ne 

.anmışım meğer!. 
Bir keyiflendim Jı:i, sormayın .•• 

Ve hemen o neşeyle sokağa fırla -
dun. 

Saat sekizi çoktan geçtiği halde, 
büUin dGkklnlar açık. Basma top· 
lan başında hararetli hararetll pa· 
zarlığa dalmış köylüler, berber kol
tuklarında hayale dalmıı gençler ..• 
Harıl harıl işliyen bakkallar, kasap
lar, atarlar, kahveler ... 

Hele k.ı.hveler ... 
Her knhve'hln bir duvarı boydan 

boya, renk renk atkılar, şallar, blu7.
lar, yün yelekler, çoraplar, kumaş
lar, mendillerle bir gelin odası gibi 
donatılmış ... Yüzlerini bu tarafa çe
Tirerek oturmuş olan mGşterilerln 
goıleri, masalnnnın üzerindeki kfı -
ğıtlıırda .. . Ayakta duran gfir sesli 
biri, elini torbaya daldım çıkara ha· 
ğırıyor: 

- Altmış beş! .. Dokuz! .. Kırk se
kiz! .. 

Anladınız ya, tombala oynuyor -
Jar. 

Gül~nıeier, kahkahalar, şakalaş -
ınalar ortasında ne g~zel oynuyor -
lar, ne hoş vakit geçiriyorlar. 

Anadolunuıı bir çok yerletinde is
kambil, tavla gibi kunınra yol nçaıı 
oyunlar, bayii zamandır, ortadan 
kalkmış... Bu çok hnyırh, çok Isa· 
betli kararı ve~n eller öpülmiye de
ğer. 

Ne olurdu, ıu blzinı İstanbul da, 
ergeç varncniı bu yoln, bir an evvel 
uıpabilsc ••. 

Dün gece Erzurumda han serin
di. Bu gece Bayburdda bahçede otu· 
ruyoruz. 
Karşımda; köhne Bayburd kal.esi 

bir heyula gibi yükseliyor ve aynk
Jarı mın altında Çoruh, tepemlzdeltl 
ayla arasına giren söğütlerin, ka -
..-akların gljlgc oyunlarına uyarak, 
yaşmağını kah açıp, kllh örtünerek 

kalk, keyfine bak... Böyle ulvi duygularla hareket ması hakkındaki maddeye geçı'l- lacaktır. Şimdiden çuval fiyatları Şimdilik yalrıı7 boya, tıbbi ec- d b'ld' b' ···ter" 
- Et knça1 OO 45 k l evamını ı ıren ır go.. _,-..:.. 

B fb. k . . ...._- eden vatandaşların karşılaştığı mı"ştı'r. Bu hususta Meclı'se, ı"'1uha- 2 kurustan 1 uruşa kadar 7a, kağıt ithalatıııa müsaade o u- 'b b l d .. kereıeı~ uz g ı oyun etının m.:.;-en 0 kr:l · k 1.1 • 1 .. t . ıv T k f l d ı aret u unma ığı muza ..... 
bcğcndil'·ini al, k!losu flrml kuruşa! m ş "at, cm ı erın mu eessır sebe Müdürü Muhtar ı'zah··t ver- düşmüştür. ene e iyat cırı a nacaktır. bu",..-

"' etmektedir. Alakadar makamla - " .• d' d.. k d' 1• ·ı çok uzun sürnıesinden ve ' 
Kulakların çınlasın stanbul. .. Ku mı"<ı._ ve bu 50 tahsildarın nlınma•ı mutema ıyen uşme te ır. ngı - Dı"üer taraftan Almanyadan 'k' fı . • k , bıır1' nn dikkat nazal'larını celbetmeyi - OJ d 1 1 w h ,,. ı ı tara n sıyası, as erı, ı,ı' 

l:.ıkların çınlasın! \"aZifc bilır, bu işde de fırsatçılık zaruri olduğunu bildirmiştir. Bu tereden yeni en ma gc ecegi a- piyasamıza getirilmesi icap eden nayii, iktm~di ve ticari .~ah!..dr 
-Ortamektebimlz de var. Yeni uıü etmlyc knlkanların takip ve ce- maddeye müstaceliyet ka:-arı ve- berleri üzerine teneke fiyatları 80 mallar hakkında tetkikler '-'apma- mensup yu··-,.den fazla müterı--~. 

kemr.ıel biı· llalkevlle t:h· sinema da E k · · t' " 1 
zalnndmlacafçını ümit ederim. rilerek Bütçe ncümenine havalı!. uruşa ınmı, 11• 81 için Ticaret Vekaletinden Mın- sın 1• .. tı"rak ettı"n'lmesuı' den an yapılıyor, bitmek fü:ere. Elektriği · ,, 

ınizı beğendiniz ama, biz az bulduk, edilmiştir. Bilahare Maarif Encü- İsveçe lisans veri]miyor taka Tica.et Müdürlüğüne emır yor lıl". 
şimdi sudan alucnğız, makineleri Hem suçlu, meninin, Sarıyerdcki ilk okul bi- 1 lsveçten çok alacaklı vaziyete verilmiştir. Müdürlük piyasanın Müzakerelerin neticesi hak ~ 
geldı, neredeyse kurulacak ... Asıl o nasının Maarife verilerek burada geçtiğimizden takasla yapılacak Alınanyadan f!etirmiye muhtaç da iki taraf matbuatının ve bfetiı' 
zaman hem ucuz, hem dilediğimiz - hem güçlü bir ortaı;ıkulun açılması haklın- ihracata dünden itibaren lisans olduğu maddeleri ve miktarlarını dost ve muarız memleket J,ıt' 
den !azla ışığa knvuşacağu. '- ·ı d d b' k · c daki teklife geçilmiştir. Bu teklife verilmemesi Ticaret Vekaletinden tesbit etmektedir. Bu maddelerin mahfil ve gazetelerinin int•.,_ ..I• Dikkat ediyoı· musu'luz; derdden, uımaı a ın a ır omısyon u fi'/". 

1 d b . s·· d bazı azalar menfi şekilde itiraz et- alakadarlara bildirilmiştir. Yalnız veni anlaşmalarla Almanyadan nan hulaA·~sı·. Almanya ile so J-ı.i şikayetten bahis yok. geçen er e ır gece ureyya a ın- " .... pır 
Derd yok ki. şikilyeti olsıın... da bir kadınla tanışarak Beyazıt tikleri için bunun Yeniden karara memleketimize fazla lüzumlu derhal getirilebileceği anlaşılmak- )er Birliğinin kendi arıılart" ,,-· 
Yalnız bir küçücük, ama minimi- civarındaki bir arsaya götürmüş, bağlanması muvafık görülerek bi- maddelerin getirilmesi şartile fer- tadır. Ayni zamanda pek yakında bütün meseleleri hallettikterı rtl' 

nicik biı· şey \'ar kl, eöreceluıinJz, orada oaraplı bir alem yaparak rinci celseye nihayet verilmiştir. di takas için lisana verilmektedir. Almanyaya ihracat ta başlıyacak- ra ati i4in ifbirliği yapmayı lı• 
o da bolluk doğuı'llyor: sabaha kadar eğlenmiştir. İsmail jkinci celsede de, zabıtai hele- Serbest dövizle olan aatışlarda Ji. tır. la,tırnuı olduklarıdır. . efi' 

- En:uruma tren gelmeden, biz sabahleyin kadma verecek panusı diye talimatnamesinin bazı mad- ı -------...:::::::::::::::::_______ Şöyle ki, Almanya lngiltıııt ,jf' 
İstanbul postnsınt hep Trabr.on yo- l dıüından bilahare 1 lira ve- deleri okunarak hep tasdı·k edı"l- mri•tigwi harbin uzamasın• "' "'' 
!ile alırdık. Simdi hem tren, hem de 0

• ma "' . ' .• . . ... ~ del> "' 
,, . b ı.· •·arıttlrı rınce gen elmnk uzere saatını re- miştir. T •hA b• tetk•k vamına bakmıyarak şinıdiu~ _.idf YapUr &°CwrJyOr Ve U oql A • • • ı· 'd arı 1 ır 1 ~-

yor. Me!>.ela, bakınız bugün ıı ve 12 hın verır, fakat sonra po ıse gı e- f l kl w tısadi bir sistem kurmaya ,,,., 
tarihli İstanbul gazetelerini aldık rek: 'erin ço ugu dolayısile ayın etmiftir. Bu ıiıtemin başhd ı-. 
ama 9 ve 10 tarihliler daha cel~e- c- Saatim çalındı.> demiştir. l 9 undan itibaren I\'leclis on beş . . _ . l lan mihvercilerden Alman~J~ 
di. Bakanınız, o da yarın Tefaöo • Bunun üzerine Süreyya yaka- gün daha temdit edilecek ve ha- B v ı maddesı mucibıncc, BabıiJı: cHer-1 ya Japonya ve ikinci dere~.., 
btir g(in gelir, İtte bu olmadı... Y· ) • 1 J k dema pazartesi, Çatfamba ve CU· oga z ar hangi, bilrüklükte olursa o]sun, bü- de~letlerden de İ&panya, ~~ 
le değll mi? :nmış, sonra ış an a~ı ara ser- ma günleri olmak üzere haftada Uin tıcaret gcıollerinln Boğazlardan • R Belki d• P""' 

- Nasıl olursa iyi olur! est bırakılmıştır. üç defa toplanılacaktır. •• • • serbestçe giı·ip çıkmaları hakkını rıst~n, umanya ve 
- Eskisi gibi yalnız vapurla Fakat bu hareketinden dolayı, reıımJDJD bilikaydOşart teyit> etmişti. Ayni garıatan ve Yugoslavyadır. 'le 1ı" 

..-e Trabzon yolile gönderllsu ltanşık· Jsmaile bir hayli kızan kadın, maddenin ikinci fıkrasında da: cBa- 1kt11adi ıisteme Avrup• 1 ~· 
lığa, aksaklığa mey<lan hlmaz. kendisine hakarette bulunmuş, Otomobil • d• • bıall lle hali sulhte hulunan bütün raber Afrikayı ve ~yayı d~ ~ 

Gülümsedim: cürmümeşhur mahkemesine· ve- geçır ıgv) devletlere ait ticaret gemilerinin, mak iıtiyorlar. Fakat Afril' ~· 
- Trenle aranız pek iyi değil ga- rilmiştir. lastikleri 98flf& tıpkı. Rus bandralı gem11ere bahş_e- böyle bir bloka aokulmıısı "°;." 

liba?.. __ • t•h J J dıl~ıış bulunan hukuk~an ayne~ mus- ayı Avrupadan ayıran dell ~ 
B• ib' 1 . b k ak ustular çıkarıldı IS 1 a e er tefıt olaca klan> tasrıh edllmıttl. ·ı d 1 ti • • L~ı.,·- ol LI ır ır erıno a ıear s .. Adliye mutemetlerinin mı ıver eve ermm JUIA .... ,,.. 
- Tmnsit yoluna nıkip diye mi? Fransanın yardımına mazhar olan I b - k la c:.· dilİI' 

d arını mec urı ı r • ..,ım 
- Eh, bir~ öyle oldu ya... Eski- a va•ı lngiltercden telen otomobil lastik- - • kA k • 

l h t•. t 1 G ı • K I" S • • 1 na ım an yo tur. _ .. 11 r den Erzurum yo u, .a .a r~n yo u Adliye mutemetliklerinde bu- teri gümrükten çıkarılmış ve accn - a ip ema 1 oy emezoglu Asyanın, bu bloka sokulsPP"._t' 
sade buradan geçerdı. $lmdı Erzu- l d ki d 3 3 k'' b" ı· lesi tarafından sntılmıya bac:Janmı•- • r 

kibi 1 d. ti un u arı sıra a usur ın ı- " "' çin dünyanın b,.ate birıneı ~.; rum nazlandı, ren ı, azame en- . . A . • . . . s· . . tır. Fakat hentiz .Fiyat ıuı-akabe - -y fY ... 
di; cbenlm demiryolum da var, ne ra wıhtılas cttıklerı ıddı~sıle ır~ncı Komisyonu satış fiyatını t sblt et • il / rupanın üçte iki!\ine ve ).•fi". 
yandan dilersem oradan geçer, gide- Agır Ceza Mahkeınesme. veni.en j meml ... ir. Komiın•on bu..r.nkü satı"· Boğazlar meselesinin k defa ola- zalanan Edirne muahedesinin 7 ncl ıimal nısfına s.hip bulurı•~ıc'' ,. 

dl A N E ~· u" ,.;u • rak beynelmilel bir mukavele ile or- ı Mısır Valisi Kavalalı l\fchmct d ter" 
rim!> yor. mutemet 1ım. ecmı, nıın, ! hırı normal fiyatın üzerinde görür- taya çıkması 5/l/1809 da Türkiye All Paşnnın ayaklanması ve yet Rusyası mini ve se 

- Postayı da bu kibre inat mı Tevfik, Fenni, Hasan, Şerif ve is-ı 6e acenteye fa7.lıı pnralnrı inde etti- ne İngiltere arasında, daha ziyade Konya civarında Osmanlı kuv _ diyor. • ~ 
Trabzon yolundan istiyorsunuz? maiiin muhakemelerine dün de ı-eecktlr. Liistik almnk için evvclü Frnnsa aleyhine müteveccih wdafüi vetlerinln bozulması üzerine, Sul- İ§te Afrikayı Avrupad•lcj.,,ı1i1 

- Hayır, malum ya biz Erzuı"Um- devam olunmuş, Müddeiumumi! Ticnret l\Iüdfırlü{:-unden ihtlyncını \'C wcnvüzi bir ittifak munh~desi im- tnn Mahmut, Birinci Nikolanın: ver blokuna Akdenizde _,,'o 
Trabzon yolunun ortasındayız. Bu iddianamesini söyliyerek Emin,, tesbit et~irerck mGsaade almak len;> 1 znlann•nsile ~şiar ve ferdası g{lnde cZaafa düşen imparatorluk ye~·lne donanmasının bulunmasınd:~f" 
yulda Erı.urumla aramızda mcş~ur Necmi, Asım, Tevfik ve Fenninin ; ctmck~cdır. Rusya ile mu aliiha aktedilmekle ye- kuvvetli buşka bir devlet çıkması layı ilhak edemiyen Al~ıf' 
Kop, 'l'r~?zon1n ~ramızdn. da yıne tecziyesini, diğerlerinin beraetinı Ticaret l\1üdllrl0ğü taksi sahiple. ni cBoğa.zlar rejimi> de tatbikat sa- tehlikeli olacağından, Osmanlı lmpn- Rusya ile itbirliği yaparak ':..~ 
meşhur :l.ıgann dagları vaı. Kop kı- . . . •ı h k k k I rinin milrncantlerini toplamaktadır hasına gırcr. ratoı•ıuı;runu olduğu gibi yaşatmak nın bı'rçok yerlerı" ve L.• P ..ıt 

b 1 d ıstemı§tır. ıv u a eme ararn a - ' · d h k" ı d .,... il'" 
şın ka;a u an ı mı, zam:ın zaman !}oforler Cemiyetile temas edilerek Iln muah<'<lcnin on birinci madde- a a ıır t ın nıütaleasile, dostnnl'.' ~ 
aksileslr ~ol vermez Ama 7.igannıar mı§tır. h k"k" ih · h' 1 • _,.,, ld k ·· vasay'ı ve teşnbb.. tta b 1 k - müttefiki Japonya ile e.rfl1 

' ' J. • . a ·ı ı tıyaç sa ıp erı ıııu .. şı 1 • si: ~Otedenberi harp sefinelcrlnin • '" usa u unma u-
öyle dcğıldır, kış kı~~met, bora, tipı, lan sonra taksilere lilsUk verilecek- Çanakkale \'e Kara<lenlz lloI',rtızlımıı. zere İstanbula göndermiş olduğu ne- muvasala ve irtibat teını.Jl 
oradan yinP. geçilebılır... İngiltereden gelen tir. dan geçmesi menedilmiş ve Osmanlı diıııi hası Mouraview vasıtasilc 21 istemiştir. ·ı So"' 

Sabahleyin erkenden, yola revan k ki tevzii lmparatorlugunca ötcdenbcrl ittihaz kiinunusanl 1833 de tııhriri olarak Binaenaleyh Almanya ı' ı-t"' 
olmak üzere sokağa ~ıktlğım zaman auçu arın edilmiş bulunan bu kaidenin bundan ~rılan yardım dilemiş ve 8 şubatta yetler Birliği arasında kıır•~~..JI 
bir çok dükkanların önünde patates, Jngiltereden gelen mühim mik- All Sami hakkında böyle sulh esnasında bilcümle dev. Rus donanması Karadeniz Boğazın- nlmı~ olan ~birliği dah• ıı:;r 
SOVan vesaire gibi öteberi yığınları- tarda kauçuk lastik fabrikalarına men'i muhakeme letlere karşı tatbik eılilmesi elzem darı ı.:irdiği gibi, 26 m:ırttn da 5000 'k da • • -L-1 ···~· 

1 f -ın b R k • g- , 1 k 1 tııa 1 Ve SIYlUI SIUHI ara, • nın, nkşıımdnn tizer er örtu P ı - tevzi edilecektir. Bunun için fab- 1 bulunmuş olmakla, İngiltere devleti uıı nıı erı unkar s elesinde ka - lunuyor. A skeri sahada bıt o~ 
rakılmış olduklannı gördü~. . rikaların ihtiyaçları tesbit olun- kararı verlld de bu J>renslpe riayet etmeyi vaad ı'tlrgiih. kurmuştu. Bu halden tel&şa l·-· l w • . So el r r 

- Bütün gece, kimse llışmez mı kt d A . d b k eyler.> demektedir duşcn lnı.:lltere, Fransa ve Avustur- ıgı yapı acagı, yanı vy 'f' 
b 1 ., ma 8 ır. ynı zaman a u au- Afyon inhisarı sabık umum mü- ' yn devletlerinin mecburen uyuşma. sinin İngiltereye karşı Alrııari'•~ dl' 
un ara. ki t f" t d b't d' d l s ·d ı· i · · Bu rıuahede ortnva k k Hayretle yüzüme baktılar: çu ara sa 1~ ıya 1 a tes ı e ı- iirü A i ami ve ı arc ıııec ıs rcısı ' • çı ıncıya 0 • hırı ııeticesı ortaya çıkan -iyasi f:ıa- le bir safta harbedeceğİ " ~ 

111 mek ne demek?.. Çalmak lecektir. Ziya Tanerle arkndnşlannın adliye- dar _o~manlı. imparatorluğu Boğaz_- j ııyet nıhayet, 12 temmuz 1833 de ğildir. Şu var ki, Moıko".-.111' 
mı-;Anit Nastl olur öyle oey ... A- -- ye verildiği yazılmıştı. ~~~l~izer~;;~e:~ı~akınılyct hakkını dı:. Rus kuv~·etlerinin tamamen istan - Hindistana mücavir merrıl~Jl 
ramızda sütlü bozuk alçak yok bi- Petrol limited mfidürü Haklannda isnat edilen bütün i • •. g f. d'k nar~~· menfaatlerı bulu terketnıesine müncer olmuştu. rin hudutlanna KıztlorduY" ~ 

• 1 R d ı· dari tahkikatın ademi takip Ye men'i 1 ıcap et tr ı çe, mese ~· 1 05 de Rus- _ . • , rf..,...-....i 
zım ... uman ya an ge ıyor h k k il t' 1 dif:i lııı· ya donanınasının Bognzdaıı girme - Fakat, 4 gun ev\ el l\.Ont Orloff un suretile İngiliz İmparat? 1~~ 

Hey Bayburd hey... Her halinle mu a eme arar e ne ıcc en 

1 
siııe ııııbaade ettiği gibi istedi"-i nı;Lıili ile imuılamış bulunduğu, hd' d k ·ı osl'.il 

d. · ı Rumanvadan alınacak petrol lıer alınınıc.tır "' k te ıt e ere tazyı t g :;.,f";. 
ıev ım senı J ., • . devlet donanmasına TI'>ğazlıı.rı ser • hü mü sekiz sene sürecek tedafili muhtemeldir. Bu arada rtl .. '.dl 

KANDEMiR ve müotakatı için temaslar yap- Bir çok milhfm vazifelerde k.y : bcstç.ı açabildiı';ri halde, bundan biiy- bir iLHfnk mutlıedt>_si mucibince: 
................................................ mak üzere Bükreşe giden Petrol metli icrantile tanıııınış ?lan A!ı le İngiltl'Teye karııı bir taahhilt nl- cToprnklarmın her türlü tecavüz • kararlar verilmif olduğuy"~rıı• ~ 

Limitet Müdürü Sedatla, Sokoni Sami hnkkınüakl b~ hnlı.!ı ın_. ~~ndı- tına girınlş olduğundan hukuku hi.l- rlcıı masuniyetini ve memleketleri • ortade. bir delil yoktur. • ti ' 
Vakum Direktörü salı günü şeh- sını tanıyanları sevınılıfeCc~ı ~uphe- kiiıınaniı;i nev'nma muhtel olmuş rıiıı emniyet ve sükfınetfni temin yialar ve tahminler deverl .1 

cilveleşen ~uh bir eski .zaman .. km Sümerbıınkın gümrlik-
«ibt kıvrıla, oynaşa ııftzillüp gıdıyor. • 

ikide birde kel'di kendime sayleni- te kalan derılerl 
yorum; ne iyi oldu da bu gece Bay- .. . •. 
burdda kaldım... Sumerbank Amerıkadan mu-

Bayburdhılarln konuşurken, biraz him mıktarda ham deri getirmiş, 
evvel ıatttğım nefis tandir pideleri- fakat birliklere aza olmaJığından 
nı methcdlyordum. gümrükler bu malların ithaline 

- Lokantadaki ne de olsa 0 kıı - müsaade etmemi;ıti. Ticaret Ve
dar lezzeti! de~lldlr, . ~Unbaşkınız:a J..nleti dün alükadarlara gönderdı-
kalkın dn bize, °"" gıdelım. Hele hır w• b" · d b k b" l 'kl 
d d 1 -r dı'yı'p duru gı ır emır e, an anın, ır ı ere 

c e~ e yapı anı go ... • d k b il --'· 
rorlar, sonra gülüşerek: a~ t.l~a. ı ~. u. ~a an ~e-

• Bayburdamuz iyidir, hoştur, mıyecegını bıldırmıvtir. 

[ıı...._lz_m_ir_B_e_le_di..;...ye_s_i __ K_ad_if_ek_a_le_yi_ta_m_ir_et_tiriyor J 

İzmir, (TasvlrJ EfkAr) - fzmirin tarfht Kadifekaleslndekl harap 
burçların bir kısmı daha Belediye tarafından sarfolunaeılk 1600 lira ile 
ti.mir ettirilecektir. 

Kadifekale, lzmlrln en yüksek mcvldidir. 

rimize döneceklerdir. T emnslar sizdir. bnluııuyorılu. Buna mukabil de İn. maksadlle iki imparatorluğun biri· mektedir. c;.f. J 
müsbet bir şekilde neticelenmiş- giltC're devletinin, Üçüncü Selim lıirlerinc ınütckabllen ve mndılcteıı :Muharrem Feyzi!OV'/ 
· d 1 devrinde Amiral Duchworth'ıın Çu. en müessir bir surette ynrclım ede - ~ 

tır. Peraken e peyn r n:ıkku1cyi biperva nvıp tsaınbu1 ı;n. cekterh taahhüt ectilmış bulunuyor- ,;a 
t -·- t 1 uracaati lerine l?'(?lmcsi ve meşhur Türk dos- du. Bir valisile uğrnşmaktnn fıciz Nişan bozuloıa e 9'0 

taJya İle İŞ yapanların sa an arın m tu s. L. tianl'nin e!birliglle nleliicele buluıınıı Osmanlı devletinin o zaman 8/0/940 tarihinde yapılıp ııer~ 
toplanbsı Perakende peynir sntıcıları dün yapılan tnhkinıat ve mildafant fıze- düştüğü 7.ayıf ve tehlikeli vaziyet günkü İkdam \'e Tan g~:.e ıı(llıı .-3' 

1 1 h b I k Vali muavinine mürac:ıat etmiş!('r rinc güç he1a donaıırnasını kurtar - gözönüne alınırsa cmütekabll yar • bildirllmiş olan Şule ile zıon~~:ır ~:1 
d
ta ~n~~ dno .u

1 
t, ~ 1 

• Y'_l.murdta 

1

,.e Fiyat Murakabe J~omisyonuııun mast gibi hadiselere meydan verme- dım, tiıbirinln bir yaldızdan ibaret ~anlan 10 Teşrinisani 940 0r~!!-..':,• ve. ~:1• ~o~ erı mesıne ~us~a e butun tavsiyclcı ine r:ığnıen toptancı me"i temin edılmiş oluyordu. olduğu anlaşılır. nü Şule Tunalının, Zinnuı· cSite :;,-
edıl~ıgı ıbçın bul mnddelerın lıhra- tüc~arlamı kendilcı·iııc mal verm.ı - 16 Mnyıs 181~ de Ruslarla imza- Ancak bu bapta doğabilecek şüp- nişan hediyelerini iade etrı1 f!'fl'" _. 
catçı arı ir top anlıya çağın mış- diklu inl söylemişlerdir. laııaıı Ilükreş mnahedcsi Boğa7.lar helerı kısıuen izale maksadile, ayni zulmuştu. Bu kere kcyfiyef1nııe11 tır. Önümüzdeki salı ve çarşamba Vali muavini, vaziyeti Ticnret hakkında hiçhir ahkamı hn\'i clc!rll nıııahedenln gizli bir maddesinde: lüzum Ozerine bir defa : ./ 
günleri Mıntaka Ticaret Miidürlü- Müdürliığunc bildlı·miştlr. Tilccarlnr idlyse de, 3 üncü ınacldcslnde cbun- .. Haşmetlu Rusya imparatoru, bu yit ve tekit olunur. ~ 
ğünde toplanılacak ve tüccarlara bu şekıldc harekette devam cdC'ı lenc daıı ev,•el münııkit b!ltün muahede· muahede ahkamının Babıiıliyc tah. ==========111111111 ,ıııt~ bazı izahat verilecektir. buzhanelerde bulunan bin\nrce snıı • ler ahkiimı, işbu muahede maddele - mil cdecer:i kfilfet ve müşkülatı bcı·- ıııııııınuıııınıııııuıııııııııııuıııııı • 

ılık mnıınn riya~nya çıkarılır kendi riıe tearuz ctıııetlikçe, tamamen cıı- taraf etmek arzusile, mtıtckabııen r:.: Vecizelerin şerhı ..... . 
namiarııııı satılacaktır. ndlr> denilmesine nnzaran zımnen yıırdıııı iıılcınck hakkından vazgcç - ;: 1111 ,,..~ • 

Bir tavzih ~~===-=~========-= yeni rejim teyit edilmiş demekti. ıneııınc mukabil, her ne vesile lle 0 • •ııııııoııııııııııııııııııııııuııııııııı "fi' 
Sayın gazetenizin diinkO sayısın- :=""' Iliı·inci Nikola tahta çıktıktıın son !ursa olsun hiçbir yabancı devlet Hodkam, kendi "'''' .,i 

da mGnderiç, meydana çıkarılan ca.I Ku··ç··k Haber er l h 'si . ç ki le n ~ zı h r dF ra, 1821 de Prens psilanti'nin tah- nrp ı:;emı nın ana· m oga ıı- her f•Y• hasi•, e ~ 
sus şebekesi hakkındaki yazıda adı k b ı y dan ,...,.mesine mu"saade ed1°lmemesı ·· =======---====== rlkütilc ortayn çı mış u unan u • ..,-.,. {Jrt geçen Ekrem Ozdebir, yazı!dığı gibi, 11J suretile bu \""Zifeyi yeı·inc getirme- lrentli nef•in• m o"' nan ayaklanmasını ve daha r.vvc .. f c.,. J 
şirketimiz memurlarından değil, sn- muahedeleılc Osmanlı idaresiııdcki sine ınu\'nfuknt eder> denilmiş ve tutar. AL Bı:. f 
dece Kadıköy ııntış ııecntemlzdi. Za- Mütefe1'•;1.c ı Ortodoksların himayesi hakkını tc . bu suretle, Karadeniz sahilJndeki 11edı' f ten bütün vilüyctlerdc sntışlanmızı . k sdil B"b -1· · k t Rus tO"·raklarının herhangi bir ec- Dllnyada asıl olan_nıJı" fPl

1
,. 

1 _., k * sı··ı~! L.RBANK UMUM MÜ- yıt n c, a 18 ıyı Si I~ ırrnıya ... ,. ,. 
acente er vruııtaıwo yapma tayız. '~ başlamıştı. 1826 martında \'erd ~1 nt>bi donanması tarafıntlnn tecavü- Hodkümlık mı, dlğerkll uzıJtl ~· 

Keyfiyetin yarınki nushanızd:ı bu IJCRÜ ŞE'IlRIMlZDE - Sllmer- bir ültimntom üzerine Bi'ıbıfill tcş· ze ui:rrıyabilmesl imkanı ortadan kal- Bu mevzu üzerinde uzun ctl ıı~.d 
Suretle tn-ih·ınl rl'"" ed ş"mdldcn b~nk Umum l\HidürO Burhnn Zihni R c ,. .. ~: ... ..... er, ı u rlnievvddC' cAkkennan> mukavele. dınlarak Karadeniz ildeta bir us kirler yürütillmüştür v tııv .ı 
+,,.,. ... kkürle saygılarımızı sunarız. San us şehrimize gelmiştir. Yeni ku- · ı·· h ı· t" ·ı · ti 1· aol::ır isi rıll' .......,.. kk dle, Efliık ve Bug· dan Prenslikleı·i go u a ıne ge ırı ıııış • ceye varılmıştır: ns. neI ~14 • PHlLIPS ŞİRKET/ rulacnk sntıs tcşkUütı ha ·ında tet- k dl p" 

kiklcr ~·npmaktndır. Gzerlndeki Rus himayesini tanımıyn 1809 da f ngillzlerle imzalanan it. hodkamdırlnr, eıı lf\l'• ı· 

Kızılayın 

bir ricası l 
Cemiyetimize yardım 

olmak üzere ''npur ve si
nema gişelerinden hilct
ler lt beraber verilecek 
puJlarımızın behemehal 
yırtılmasını halkı-. 

Adliyede: 

* NEG1'1TJ AYIP BiR ŞEY 
YAPMIŞ - Erlirneknpıdn oturan 
18 yaşlnrındn Necati adında bir <;O
cuk, bir müddet evvel 15 yuşınıla Se
mahat adında bir kızla se\'işnıiş ve 
bir gece !azı civardaki bo tanın bi
risine götürerl:k s:ıbaha kadar ya -
nında alıkoymuştur. 

Bundnıı ı.onra Sekfzltıci Asliye Ce
za muhkC'mc .. iııe verilen Necati, Se
mahati ~ )! Ht hı sile yaııınıla alı· 

• su undan be a • mGddctll' 

mecbur olmuş, nyni znmnnda dn tifaknamo mucibince Boğazlardan her ı,ıeyin fizerinde tu~rblr ~,.. 
cl!usyanın diğer devl<'tler b:rnılırn~ı hiçbir harp gclnisl.nin glrıncs.ine mil- sislik hodkümlığın ha bit d• ıt· 
altında yaptığı ticareti haklık:ı sı- sııade edllmll·eccği esası kabul edil- dlr. Frenklerin meşl.ur d şeyi1' . 
yanC't maksadlle (ıneselfı İs\'C'ç ve Sar miş bulunduğundan, Rusyaya her- meselleri vardır: İki zı dcJ'ıeteJ· 
diııya gibi) o d('vlcller<' 1 ülıi tlcnrct hangi lıir ılevlet tarafından Karadn. ratı, ayni kapıya çıkııddcfİı ~p· 
gl'milr-ıinin serbestçe Kııradeniz~ gi- nlz yol!le tecavüz imkanı selbedilmlş IIaslsliğin ifratı da ~ıı e 1>ill~ıı4' 
rip çıkmaları hakkını ıia tnnımıştı,. olrluğu hnlde, 1833 temmuzunda sinden fazla sevmey.ı, det iÇ (•' 

1829 da; Rus ordularının Edinıı•yi Rusya ile imzalannn IHinkllr fske • co nefsini mahrumıye 5et ı• 
ele geçirmesi üzerine 14 eylCıldc inı- lesi muahedesinin hafi bir maddesi, ü;dOkten sonra, topla;~ ytfl~ 

' Rus donanmasına Boğazlardnn geçip tin başkaları tnrnfın ıı. rl11' 
İtizar 

Mtindericatımızın fazlalığından 
Ateş romanımızı bugün dercede
medlk. Okuyucularımızdan özltr 

dGşman donanmasllc çarpışmak im. sini mucip olar. . bıl''(rf' 
kanını vermişti. Hodkamlık raht bııİ-adıt· " 

Hasislik bir ruh hasta! bıııı 
Boğazların bu tarihten sonraki re- 1 k ki rnuııa 

le bir hasta ı • •.. 1.r, 
jimJni başka bir makalede mütalea miyet içinde bakir ....-
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ASKERi VAZİYET 

\'" unanlıların son 
llıuvaffakıyetleri 

MESELELER,_ lapan yay•~ 
ihtarı 

ı C 1 N d• • 1 Havaharbi e m a a 1 r 1 n da. mütea~d~0:i;:~~:~; ~;;hm:rp 

D • .,-- (BCJ.lmakalıdm cU1ıam) 
iL (Birinci &ahi/eden dıvıım) a r ve g e n 1 ş ~ncra] Geleso o .zaman bu ordunun bütün kuvvetile ite müdahale et-
~Jnandn nlığınn tnyin olunmuştu. mi, ve Tancanın, (Kat'a tahkim 
~il halde kumanda ettiği kıtnların odilmemek ıartile) beynelmilel 
ıı:ı'Vvetine, kııbiliyetlerine, arazinin h e bir idareye tabi olmasını temin 

karikatür sergisi 
- ine ve karşısındaki düşmanın her n 1 z m a -1_;.... lspan•ollar ceçenlerde 

1.üd rlü hvaline vukuf 1çln bir sene- uma .. ,. ........ "1'_ # 

en fazla zaman General Gelcso'nun bu beynelmilel idareyi kaldırarak 
ltJ ne geçmiştir. Yunanistana taarru- ıebri iı&al eyledikleri vakit. 1nıril-
t~n sebeplerini icnt ve zamanını in- tere bwıa da ıes ~ıbnnadı, çün-
~ılıap eden İtalya olduğuna göre, ~n- Peyami SAFA kü bu, o zamaa ıeldi ve itibari bir 
il avlanmak ta bahis ımevzau ola - mahiyette kalmıtb. Fakat ispanya 

h'laz. Yunanistnnın blöfle yola gctl- •••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• • n ik..:z. t - b" d d 
tllebnec nni ümit etmek gibi hülya- K l ışga e ı ura e meyıp ır a ım a-
la Humanizma bir ağaçtır. ökle- l ve Yunan eserlerinden tat a ma- ha ileri aiderek top yerlqtirmi1e 

r da İtalyanlara isnat olunamaz; L d b 1 1 k L sıl .L· • 

Bir kaç gün nv•l arkadaşımu Celaleddin Ezi
nenin tenkidini bu sütunlarda Jercetmiştik. Bıı 

gün de bügük muvaffakıyet lcazanan bu sanat 
meşherini ressam Saminin gözile oku
yucularımıza takdim ediyoruz. 

rntıkn blofün tesir etmediğini görün- rini Yunan ~e atin e e __ iyatına mıza bi e im an yo...tur; na ~ı de kalkışınca tngiltere, artık büs-
te ailahn sarılmıımak ültimatomun dnldumıı. Ronesansta fılız ver- bu kaynaklardan iyi lc:ötü, az çok nü munmele ve mücamele ile ıi
~ddlni nıüleakip, t~vin etmemek dikten sonra beş asır içinde boy tcrcümder yapılmış olduğu hal- yaset çevirmiye imki.n kalmadığı

Yazan : Ressam Ali Sami Boyar 

~ınıgcllrdi. Şu halde verilecek hü- atmış ve dallarını, bütün dünya- de, Shakespeare'in en kötü tercÜ· nı gönnüş ve sesini yükselterek Karikatürlst Ce
~nı, ltalya, A_mavutlukta toplaclıl,'1 da, Avrupa kafasının fethettiği melerinin uyandırdığı alakayı, İspanyaya yukarıda habis mev- mal Nadir bu !e-

dııY\l Yunanı tanin çarpışmak i- her toprak parçasına kadar uzat- hatt.i yüzde bir nisbetinde uyan- zuu olan kal~ı ihtarda bulunmm•- ne de eserlerini 
tın L"fi '-- k d ~. ..,. İstiklal caddesinin d IUl görmüş, ,.,..Şl_na ·oy uı;~ or- mı" eski bir kültür agw acı. Biz onun Jıramamıştır. t 
u kuınandamnn da ıtlmat ctmış ve -ı" . l k ur. · maruf bir !otoğ· 

1111tat bunların hepsinde aldanmıştır. go gesı a .tı.na_:,attı ·tan sonr_:ı. 'il- Onuncu ve on bitinci asırlarda, • ispanya bu i~tarı dinlemt;~~~- te raf salonunda aç-
~CkınQndcn ibarettir. sırlana pışırdıgı, ballandırdıgı ve mcşşaivun harcketile, Türk ve is· yıne top yerlettırmek te§ebbusun- mıştır. 
il }(iiçiic!ik Yunanistanın tımm? on burnumuzun ucunn sarkrttıi;ı ye-ilam dÜşiincesi Yunan dehasından de devam ederse ne olacak? I?- Serginin bana 
ı! fırkası karşı~ında haıbl. bu.zat mişlerini rastgele. kop~rmıyıı ha~~ lfeyz alınca, üç. dört asır sonra gilteren~n .buna cevabı. açık, aar~~ verdiği ilk tesir 
ba zırlayıp_ tahrık eden _ve icraya ladık. Rastgele! fanı.ımatta11Lerı A. ada başlıyan Rönesansınıve kat'ıdır. Böyle bar tefebbus :ıudur: Cemal Na
b'Q~ıyan Italya, b~g-~n ~-çın, y~;n bizde uyanan tercume h!ıreketinin dü"~:: görüşü çok daha evvel, is- de.hal harp ili.uma mucip olacak- ~~~n ;::or~·~!:: 
~ .. end~l~un~ lıuy~k 8

1
r bmbuiva ,_eal· tek kanunu, vahdctsiz. fetdi ve' ıa· m ~arkta f"ılı·ı: vermişti. Aristo· tır. Denilecek, ki tcPeki, tngiltere- b "bir 

ı. J mı ıı;..., uı; ... nnş .. r. e e , ~ • _ . 1 1 ı ~ . d k" b k d .1 mem u ta do&' l çoktur; fııkat bunların başında d~gı~ıl: tercı~ t!re yo açan.}cs~-, dan ilham alan bu tabiatçı dü~ün- ~ın ~a.~ın a ı . ~ ~ ar gaı e ye- ru mudur? Niçin 
~lYan ordu una kumanda cdc:ı ~c- dufıur. Açlıgın:. sc.r~eı:nlettıgı hır ıceyr. sonraları biz veda ettik. Bu- ~şmıyo~u.~ ııbı bır de }spanya doğra olmasın? Te 
~talin iktidarsı:zltı"I ve becenksır: - adam, so~ra dısıplınıııı. unutarak, nun sebebi, pek çoklarımızın zan- ıle harbı goze alması dogru mu· v~kkuf. _eden, hat 

ı:l gdmeklcdir ç.atlllını bır mezeden hır mezeye ·•• "b" d" - d w·ıd· B"l"k" dur"» tü gcrilıyen sanat 
•-Garbi l\Inked~nya darülhBl"ekütın- bir çerezdeıı bir çereze naSll koş: nd~t~'.gı gı. •: ikını e~t"bır. -ı • Ka ırs: Ôo.n-11 mudur de=-=• midir, O· olduğ~ .~adar, el· 
,.. G •1 p b . 1- • uşııncesının uma ı ı ı arı c u .,.. - ' gu bet yuruycn sanat 
'ta ramm

1
os dağları e. res e ~u turursa biz de Tt!lemaque dan an rasyonalist ve tabiatçı bir dü- nu biz burada takdir edecek mev-1 ta vardır İşte is-

"eın~ntidai talyanlar, 1 )' unan '::·~ru<i; Nat Pinkerton' a vnrınc.ıya kadar ~u~ceyı t-vik eder. Bu bahiste yi- kide değiliz. Muhakkak olan bir- ınl gibi ~nat şah. 
C:· n kıromnmış aT ve ı 1· . t" .• k 1 -,, d t "it • k d' 

O?lçenin şimal taraflarında göller e ımızc ne ge~ ıyse tuı çe,>:~ ma ne cTürk inkılıibııın bakışlar> ad• Ş~~ ~arsa o a ngı erenı?_. en ı- siyeli de nadi~ o· 
•tasından ve üzerinden ilerlemek cc- ede ede terdimcden lercumeye lı kitabımdaki tezimi hatırlatmak- sı ıçın can daman addettigı ana lan bu degel'IJ 
•atetini gösteren Yunanhlann ltaT- atladık, durduk. BizJe hiç bir ta- ta maı:ur örülmemi rica ederim. yollarının anahtarlarına batkala- meslckdaşırı_ııı: s~
liıında sol cenııJılannı gerl çekmek rih devrinin, hiçbir ekolün veya Yunan ve islam dünyaları arasın- nnm da d atmasına müsaade ey- n~t lmdretıni ~u
~burlyetine düşmü:ılcn.llr. Merkez- nazariyenin, hiçbir müellifin eser- d k" ·11ı, t ı Uz k- lemesin.iıı imkan haricinde bulun- rutmeyı "'e yu~-

\ 

\ 

\ .. 

gemisi batmı~ veya hasara uğTa
tılmııtır. Diğer taraftan, Londra 
ve Orta İngiltere üzerine yapılan 
taarruzlarda da, müteaddit cep
hane ve silah febrikalannda, bır 
telsiz İstasyonunda ve daha bir
çok askeri hes::ieflerde birçok yan
gın ve infilaklar çıkarıldığı bıldi
rilmektedir. 

İngiliz tayyareleri de Berline 

hücum ettiler 
Londrıı, 15 (A.A.) - İngiliz 

bombardımnn tayyareleri. 14/55 
gecesi, Berlin' de bazı hedefleri 
§iddetle ve muvaffakıyetle bom
bardıman etmişlerdir. 

Almanya' da bazı stnai hedef
lere ve işgal altında bulunan ara
zide dü~an hava meydanlarına 
da taarruzlar yapılmı§tır. 

Amerikanın İngiltercye Noel 
hediyesi: Uçan kaleler 

Nevyork, 15 (A.A.) - Jngil
tereye Noel hediyesi olarak cU
çan kale:. ler verilecektir. Filha
kika Vaşingtondan haber alındı-
ğına göre bu ayın nihayetine doğ
ru Boeing fabrikaları 80 uçar knle 
bombardıman tayyaresini ikmal 
edecektir. Roosevelfin imalatın 
yarısını İngiltereye vermeyi der· 
piı eden tevzi usulü mucibince b\ 
tayyarelerin yarısı, yani 40 tanesi 
lngiltereye verilecektir. 

Haber alındığına göre, Birleşik 
Amerika İngiliz Hüklımetine. 
bombardıman tnyyarelerinc mah
sus son derece dakik, yeni sistem 
bir nişan alma aleti de verecektir. 

c Grammos dnT.farile Koniça doğu 1 · · h ı · d ·· a ı 1 emas. sonra an, a d·~ . ...ı seltmeyi bilen bu 
'1"'-ı "ti . d :ı:.ı en 8Cn a ın eve tam tercume e· şarktan ve handan gelen teııirler- ugon.aur. ... •• d O • ı;İiii~~=-~E:~ ...... ve ,arkmdaltl Pınclus aı;.aTI 1 . d w•td" M -ı:L ın...:ı Akd • samı...-ar ır. n 
'rıısıntla, daf'lık ve 1500 den 2500 dı mı;, _egı ~r. .• • • le hozulmu~tur. Türkiyede ve bü- • aa~~~ .... tere • enız- dan dolayı hay. 
lrıc_~ irUfaına kndnr yüksek tepe- Bu duzc:nsızl~ge bır t~hıs koy- tün isli.m şarkta Humnnizma ha- delcı l.alumıyetindee_ emm olma: ranları da müte· llı!!l!!!!IJl!I~ 

İngilterede bombalanan 
gayriaskeri hedefler 

Londra, 15 (AA.) - İstihba
rat Nezareti, son dokuz hafta için 
de, Alman tayyareJerinin hücu
muna maruz kalan gayri aSkeri 
hedeflerin bir listesini n~etrniı

~~ ihtiva eden sarp nr:ı.ziye Lesko- ~~k . a~t. oldugu za1!?~n, ?emen reketinin niçin yaşamadığını iyice saydı, bu kadar ~t ı olara~ belki madiyen artmak ~-~--~~~~-----_.....a....,....,-U#,...._ 
:fl~ laru.fma getirdikler! üçüncü ~P ı1'ı elımız~ ~n _parmagıle ~ır. can- tetkik etmeden bu hareketi uyan- ceph~ almazdı. Böyle ka~1_kanar 1 ta~r. 
~ k~S\Tll koymuşlar; :fakat k~ndısı - kurtaran sımıdme yapı~ır gıbı Hu- dırma~ mümkün olamaz. Tanzi- vermış bulunması ve katı ıhtara 1 (.;emal Nadirin escrlerUıln iki ba
~ luıumundan fazla güvenn~ ol°:.n manizma kelimesine sarılıyoruz. ta k d b" d b""t""n Avrupa da lüzum &Örmüt olması, yaptığı ı ı·iz vasfını gCirüyoruz; biri çizgi ve 
\ı dag fırknsı yalnız başına yaptıgı Humanizma her derde devadır: r~ .... a a~ ız ~ l"u u "drl ti" ve yapacağı iıten emin olduğuna resim kudreti, dlğcrl de espri lcabi?i
l:lr taammı ibaşa çıkaramama~ ve bu eksirin bir damlası cihat körle- u kturune .arşı hel ıren dşı h~l~ı deli.let eder. Şimdi merakla bek- yeti dedlğlm!z bul~ş, _düşünüş, ve 

ı:ilnl6k mubarebelerdcn sonra pc- • . _ . . • mu avemetın, ru arımız a a a .•• , b "h mevzuu kısa ve vecn: bır hale koyuş 
~a11 olarak ve bir çQk esir, top, tii- rının gozle.nnı açacak, ı?rak 8~~a- ka!dn son izlerini de silip siipü•- ledıgımız teY, İs~yanın. u •1 

• liyakati. Yani resmin altına yazıl -
t\:. ve 1ki alay sancaiı bırak.arak lannı semırtecek. _san at ve ıhm medikçe Humanizmayı yaşıtmak tar karfısmda alacacı vaayettir. mıı bir kaç kelime, takat o kelimeler 
~ Çekilmfye mecbur k:almı~tır. Rn yatalak1arını ayag~ ~~ldıra~ak, değil, anlamalı: şansından da TASViRi EFKAR bize bazaıı koca bir tarihi, bir vak.a-lg;- daha harbin ilk gü~lerlnde sanıyoruz. Hele bır latmceyı ve mahrum kalacağız. Bu mefhuma ............................................... , ~,, acı bir hakikati, tatlı bir rüyayı 
lil 4 ınetre irlıfnında'ki Smolıka da- yunancayı öğren~lim: hele bir La- . ·ı t alara baktıkça T a to zaferi Ze\•kli ve neşelı tııratından halırlatJ
lıııı' Gramınos dağlan anısında bu - tium'un dehalarına ve Hellade"ın '~r~ en e.~sl m~.11d .. ~" _ ar n yor. Kah güldürüyor, kah düşüııdü-
tııı 1111 sarp araziye taarruza haşin - h 1 . y"' •. r b k ha.la tcessur e gor ugum şey, ay (1 inci sahifeden devam) rüyor baz:ın da ibret hislerimizi 
11 ~; Leskovik'in 80 kilometre şarkı- şa es~~ ~:ın.~ ~z 1~.ur~. ım; ~ ı- ni gafletin az çok devam etmekte zırhlıları üzerine takriben l 1 tor-

1 
tahrik ediyor. İşte biı.i kendine çeken 

~ kadar ilerlemişse de ynlnız başı- nı1z, g~~u;u:, g~n u~uz n~r--. a- olmasıdır. pil atmışlardır I de bu vüksek kudretten başka bir 
L_ hptıfl bu taarruzf hareket mu- ı c;ı aca u ercume ırpanı ıgm- . . . . . .. .. " • . • -w. • "k" şey ılcf{ildir 

. Serglde W,hi: edilen eserlerden tir. Bu listede ıunlar yaz.ılıdır: 4 
bırkaç nftmune zıkrcyllyorum: h t h 25 k'l' 4 17 as a ane, ·ı ıse, saray, 
Manş. denizi kıyısında çok derin dünyaca eh;mmiyetli bina (Bun

bll' llüşilnceye dnlmış olan kolu .sta· lar arasında Londra kulesi ve 
malı hatlı Almanyanın gO:O İngılte- L K 
rededir. Britanya adasının tizerinde ortla~ . amarası dn v~rdır), 18 
ise Musanın hayalini görüyoruz. Bu umumı bına, 6 gazete ıdarehanc
resmin altında şu ynı nrdır: cE. si, 2 6 meydan ve büyük cadde. 6 
ier beni danltmamı:ı olsaydın, şim- büyük mağaza, 3 büyük elçilik 
di sana ou Manşı geçmenin ınmnı (Bunlar Amerika, Japonya ve ı~ 
öğretirdim.> Bir asa darbesile Kızıl panva Büyük elçilikleridir). 

tela~~ı;ıar~tı~a"'ı:'!nıb:i:;:şu~u~: Uzun menzilli toplann 
derin minaları var, değll mi! düello U 
Diğer bir kan1uıLfirde evinin 6 - Londrn, 15 (A.A.) - Reutcr: ~ddcr "k bet -, • mış· nihayet den nasıl l:urtulacağızl Bimycsı ıtıbanle Turk duşuncesı Bu esnada te~hıs cttıgımız ı ı __ .. . ·. . 

, a ı e ugın • y d"" .. · b d - ·ı · I • d • · Goı:sumü ıltiharla ttl-lye ve Yanya taraflarından iki y~ · A ·upanın beş asır evvel unan uşunccsme ya ancı egı - ita yan ım at tayyaresı aynı za-
}~ına gönderfüm kuvvetlerin teh - d"k -~~1k'···ıt~: anacının uemişl rin" dir. Eflatun ve Aristo an'nclerile manda ltalya - Arnavutluk ara· 

dolduran mQ - nünde çikolata yiyen bir çocuk kar- Ru sab:ıh, güneşli havndn, Man. 
şısında l~tahla onu 1 tıın iki ııahıllnden İnglliz ve Alman 
seyt'eden mahalle uzun menzilli topları arasında ik:l 
arkadaşlarilc ko • snat süren ateş düellosu yapılmış -

~tdı '·- - • 1 ı tıgı u ur " J e ı • 1· d l d d k" ki" L.. 1 t qrşısındn hesapsız euretın n b" fk" · u·· uzun zaman ıç ı ışı teması a sın n ı na ıyata nucum ar yapan 
~sını görmfiştür. ~kk ır ı ·ır nıfnm~nm .emr~ ıgı bunu gösterir. Fakat hala ıc;inde hafif tayyare kuvvetlerıınizin de 
~.tııır tarafında sahil boyunca Yan- 1 abt. e, m~tlot ka f elvşırme . vt.ef bulunduğu mistik itiyatlarla Türk muvaffak olduklarını bize öğret nuşuyoı·: _t_ır_. ____________ _ 

"ta d ~ 11 r1· lt.nlyan ku..- . tam ır tertıp e ·a a arımıza ıs ı . dd" • 
~ttı ogru e ıycn w . b düşünce~ıı tere ıye ugramıştır. ti. 
ltı er1 Yanyanın 30 kilometre ya - etmek dururken, o agacı yenı aş- B" b" l •. h d •· Al 1 d'"k 
tltılarına kadar sokulmıya mu,·aff:ık tan dikmi/e kalkıyoruz. Hiç şüp- ıze .. ta 1•3 t e ~e~ası, muş~ e cyı, man ar mayn o mc 
llı\ışln-a da l ·""kovik •arkmdaki h . 1 k tt •. t··t· ltecrubeyı ve ılmı kontrolu haram faalı",·etinı' arttırdılar Ilı~ • ., .... ~ .. esız mcm e e c ıyı a ınce ve . . A - • h"l" • 

L;ı llffakıyct..sizlık lıunlann dn on b"I b" ·· t" ı· eden bu tereddının amıllerı, a a LondrR,~ 15 (A.A.) _Amiral-
~ı.oın . • yunanca ı en ır zumrc ye ış ır- .

1 
• u 

t . etrc gen alınarak Kalamıı.s de- k tt f k t H ·. a 0 sosyal hayatımızda, nı cm ızde, lık Dairesinin bir tebliğinde, Al-
ı_; ı llrkasma çekilmelerini zaruri mcd şabr 1

1
r· a a A ukmanızbm. : lmektebimizde, musikimizde ve e-

'lltıııitır ra an aşamaz. rtı. on cşmcı d b" d d" d"k d mnnların, ıoon zamanlarda, lngiliz 
" · _ d 1 l d Al d e ıyatımız a ım ı uruyor. h'll · · d···ı faalı"ye ltıı~btıan Başkumandanlığı, (içuncfi asır a ta yn a, manya u. on B I d . I . sa ı erme mayın o..:me -

11(,.'tan Alp fırkasının il\leçovoya altıncı ve on yedinci asırda F ran- .~n .. arı evır~n . top u ve .genış tini arttırdıkları bildirilmektedir. 
~ ~~u ilerlemek niyetinde olduğu~u sn da olduğu gibi, milli edebiyatın l:~.ltur hamlesı, ışte Humanızrna 1 İngiliz ablukası genişliyor 
~111Yor; faknt bu da. ~ürü~ _bırl Latin ve Yunan üfürüğile diriltil- R_oncsans ta, AVT~pada, Huma- Saint-Sebastian, 15 (A.A.) _ 
d~ kııldnrc hatasıdır. Bızım elımız -1 esi vakıası Türkiyede tekerrür nızmayı dar manasıle anlıyanlann S f .. 
lııi \~ Ynnya bir miistahkcm mevki mdeme:L Biz Humanizmayı baş- zannettikleri gibi, Latin ve Yunan teHan~. l d w .. i T 
ı..: 'Yunanhlann da burayı bir knle e • .· · w· edebiyatının tercümeRinden Cleğil, a er a ın ıgına gore n~ı ız 
~tth-.z e'-ioı olduklan zannolunur.ı langıcındal.ı dar manasile de1=tıl, k 1~ t"k d"" .. - k-kı ·ı Abluka Nazırı, Ablukayı Surıye, 

• "lll v 1 b · d"W• k• - s o ası usuncenın o· erı e • • . . ,., er Italyanlar Yıınyn müstahkem asır ar oyunca geçır ıgı te amu- _ d I d . b" f"k" ye, Fransız gurbı Afrıkasına, Lı-
.... ~~Jc· k l"" b"" ·· · 1 · • • · 1 1 muca ~ e e en genış ır ı ır , • k" ..... ııne bir uıanuz icrasına arar un utun netıce erını ıc;ıne a an 

1 
h I . d d w F I f beria ya, Madagaskar a, Porte ız 

1_...-lhı-1 b" 1 t rcih ey- · · ı ·d k t . am esın en ogmuştur. e sc e C , R . d l 'tt>.=""' erse başkıı ır yo e genış manası e ı m e mıye mec- "h" d .. .. .. d uyan ına ve eunıon a a arına 

- Babam 
tcmızlenlyor. 

- Yoldan 
geldi! 

evde 

mı 

Sabri Paşanın 
• • cenaze merasımı 

dün yapıldı 
- Hnyır, ha - Kchire, 15 (A.A.) - Başvekil Ha-

mamdan! san Sabri Patıanın cennze merasimi 
Merasim resim- bugün yapılmıştır. 

terinden: Yeni kabinenin teşkiline ka-
l - Tecrllbesl dar eskisi vazifesine de\'am 

yap~an haı·mnn edecekmiş 
makınelerl. :Kahire, 15 (A.A.) - Öğrenl!diği-

2 - Ağaç bay- ne göre, kral Faruk :Mnliye Nazın 
rarnında dikilen Abdülhamit Süleym:m Paşaya bir 
fidanlar. tezkere yazarak yeni Baııvekilin ta

3 - Doyurulan 
~uldnr. 

yinine kadar arkadnşlnrile beraber 
vazifelerine devam etmelerini iste -
miştlr. ·....:le.rı 1" d b O 1 - k" tarı m e ucu on uçuncu asra a- . . . • 

~~ .. zım ır. uruz. zaman an ıyacagız ı b h I H . L tesmıl etmıye karar vermıştır. 
'~or\Uıı ...... r Lı" ttaı~·an ordusunun Hu · fh . . d yanan u am e, umanızma na- T • • Efk~ "'" "' "' d manızma me umunun ıçın e . T h "b v hl J zı kimselerin ken- _____ a_a_VIJ' __ ı ___ ca_r ___ _ 
lıh &evkuidare hataları var ır. 1 ' "'t" y . ı . . reketinden çok evveldır. a rı e u:rıyan zır 1 ann 

Bn resimler ba- ................................................ 
~"llu Gen I Gel yapmıştır. ya n.z 1..11. ın ve unan şaır ennın h }' nim biı- hadi~e de halkın gösterdiği! dilerini gö,termek zaafını hatırla -
h.~di onu ;;;i tlrdil::~ Y~rinc İta!- soluğu değil, ~ıdnrile bize tahak- Böyle bir hareketin sırrını la- Londra, 15 (: l ) A .. ırk rağbettir. Acaba bu ziyaret.çiler, lan hem terblyevf, hem miıaht ince 
;.."::1 Cenetkurmaşyı ı'kinci Tel.si Gene- küm eden tabiati meçhulün elbi- tincede ve yunancada arıyanlar, d . 1 d t •bil" ·cd·.1 :-t .. mıı a ı t kl • · d'kl · 

Nüahuı (S) Kurnıtur. 
1 b Ş . . 1 Törldye Karit A one eraıtı içle ~ t~ lJb _,, lcl" . d k • k" d .. b"" .. d .1 . . aıres rı en c g ı nıış ır. sır tanıdı arına sergıyı gez ı erı-1 bir şakadır. 

Qll ıı.ldo Soddu tayin .,..ı ı; \le sesın en soyara · ınsan ze asının unyanın utun mo ern ı mını ve İtalyanın Taranto denir: üssü ü:ıe- · ö 1 ek • • • eli ı d, n 
~daın 9 ikincitcşriııden itibarOes~ emri~.e _v~re_n b~mLaşka bir dün- san"atini iki lugat kitabında bula- rinde y11pılan yeni bir istikşaf. nı s Yem ıçın mı g yor ar ı. u Di{;"Cr bir karikatürde sahne, çal- Senelik ............ 1400 l{r. 2700 Kr. 
ltk l~~adı. Evvelce Harbiy~ m .. ya goruşunun, ılme ve felsefeye caklarına inananlardır. Ne kolay- 11/12 tcşrinisnni gt'cesi İngiliz tay- mühim nokt:ıyı merak ettim, hepsi· gılı kahvelerden biri, konuşan da Alu aylık 760 > 1450 > 
~~ 1k•nda bulunarak Duç<:11ın ı~ı- bağlı bütün unsurları vardır. Bu lık, fakat ne gülünç, fakat ne 7a- yarcleri tarafııulan yapılan taarruz nln yıınlıırına sokuldum ve biribirle- müştcrile bir ıarkıcı kadındır. Üç aylık ............ 400 > 800 > 
l'ttı b~ kauınmıştır:. Bakal~!;1· vazı - görüş teşekkiil etmedikçe Lltin va Ilı hulya 1 neticesinde üç zırhlının harekete ge- !erile resimler hakkındaki konuşma - Solist - Beni tanı~·am:ıdın mı Bir aylık •.••••••.... 150 > yoktur. 
~ • f.at nnsıl duzcltece · çcıııiyecek bir hale geldiğini k:ıt'i o- \arını dinledim. Ekseriyetini gençler k - - -

ki Ordu Kumıwdanlanndan K larıık göstermiştir. Evvt!lckn ön ta. teşldl eden bu zh-ayctçiler derin bir ayol!". ~mi so nğındakl yeşil ka- ,. SARAY ., 
Emekli General nox'un 1 Paris rafı suya batmış ve lskdc tarafına pılı, selvılı ev~e oturan Hacı Hafız 

A • bilgi ve takdirkar bir görüşle bu e- k Ü >---.___ Ali İhsan SABIS yenı· nutku J mu··ıaA katı bel vermiş olaıak görülen Littol"İo Hocanın iZi mmOgillsümü unut - Sinemasında 
I~ sınıfından zırhlının kurtarılmasına serlere hayran oluyorlar, clnha doğ- tun mu? 

O (1 inci uhifedM dev•ml ç:ıhşılmal<tadır. ıırhlının iki l.aTnfı- 1·usu zevkıne vararak seyrt'diyorlar- Dıı nı"naları . . Glizel TYRONE 
11 :rengın eserler, aynı 

1 lunrtıuıjtur. Lava! yine bugün Pa- na muavin gcmllcrle t.ahlisiye gemi- ılı. İşle sanat eserlerini seyretmck~en znmancln sanat tekniğinin de birer Powe1' 
Cebelültarık a gakındc rise tekrar dönerek Alman maka- !eri diıilmiş ve gemiyi himaye için beklediğiıniı netice de budur. Mılll c 

1 
~ ıc1· 

l!lJGONKÜ PROGR ı\M bir hücam muhtemeldir matilc müzakerelere devam ede- etrafrnR baştnn başa file çevrilmiş- kültürüm!ize büyük !aydnlar getire. anı numunes ır. 
8.03 11 • ccktir. tir. Tulumbnlnrla sular hoşallılnıak- cck olan da instruction artistique Cemal Nadiri tebrik ederken bO -
~.15 iizik (F.)• 19.00 Konuşma Boston, 15 (A.A.) - Bahriye Al l L . 'd k tadır. Geminin ön tarafı kalkmış, t"" 

1 
d b d..ıw. 11 8,a0 llaberler Hl.15 l\füzik (T.) Nazırı Knox, söylediği enerjik bır man ar orraıne e İ ı,ımdi de san•'nk tarafına yatmakta· dedlklc'ri sannt terbiyesi ve sanat bil-ı un sanatsever ere e u ""0 "'r 

-So lıltizlk (F.) 19.30 Ha herler nutukta bu harbin her türlü barışı Fransızları tahliye cdiyor1a r dır. gısıdir. iyi bir snnat eseri konuşur, sergiyi görmelerini tavsiye ederim. 
,.,_, l:vkadını 19.45 ..Müzik (T.) k d ·· d \'ı"chy, ı 5 (A.A.) _ l\ılare .. al Yapılnn kı>şif uçuşu Cnvour sını- d"I" den 1 ReHaın "'~ ·a. betrat:ıf ve sonuna a ar muca e v 1 i faknt yalnız onun ı ın nıı ıyan-
1"' t .. <qu""z"ık (T )• 20 15 Gazete l p "ta •· · t" d t 1 fıııcları iki zırhının d be oturduğunu A SAMİ BOYAR 
... "IJ h • • l .. ·1 d b'ır harp o dug~u e ın ın rıyase ın e op anmış o- . 1 . • n hl 1 1 . larln. . l\o• 'lnberler 20.45 nlüz!k (T.) e)'ı ıstı zam e c.n • . 1 N 1 1

_. . . . .. tcyıt ey emıştır. u zır ı arc nn bı-
14 ;ı llın · 21 ı- K nu söylemiş ve bu hnrbın cenup an azır ar ~eyetı ıçtımaını mu- ri tamamen oturmuştur Yanında 

·20 l• zık (T ) · " onuşmn d b" · k" f teakıp neqredilen teblig· la ı i · ~OQ <>ıilzik (F:) 21.~0 J\Iür:ik (F.) Atlası istikametin e ır ın ·ışa . ." . şun r 1 bir muavin gem vnrdır. 
lt.a0 !t .Yarışları,22.30 Haberler göstermesi ihtimalini mevzubnhs bılrırı~e~te.~1\. Taraııto muyaffakıyeti ve 
~-40 ~~~zik 22.50 :Müzik (caz) ettikten .sonra şöyle elemiştir: orraı~ıe . e ı AlmDn makama- Sovyetler 
~Uzik <(TT.) •.:;:ı 23 80 Kapanış . . f • tı, ana dıllerı Fransızca olan aha- • f 
(ı•J ~· · ispanyada tebdılı kıya et etmış ı· · .. d .1 11· . P l LQııdrn, 16 (A.A.) - Rcsmı n-

Alatw'.ka (F) A.lafranna bir Alman fırkası var ır. c u - F d ı_· • • • d g ız mn ı ctıne gore, aran o mu· Cl'J d C bd""t 1 ıyı, gon erı ece• erı o onya ve- 11 . hf"ll . T t 

~ ' k" k k d b" h"" um ya ransa ·an uırını scçmıye a- zafferfuetlnirı siyn!!İ ksideı i muh -
'ı tarı a arşı ya ın a ır ııc t · t" I _ı lk F . . J llem y· t j 1 h 1 ı b" h~ vet e mış ır. 1 a ransayı ıntı- t<"nwl olarak sevkulceyşi netıcclerin-

l'iy 8- 0Y8 rO ~?P~ı:1as~~u te~e ı° f n. ~ bu- hap etmi~tir. 1 1 ikinciteşrinden- rh n daha bariz olncnktır. Yeni Ak· 
1\ l'R.Q . . .~se ır. ı wver ev et erı e ;- beri bu ahali ile dolu vasati gün- denir: muvar:enesının ehemmiyeti 

LAR:Şehır Tıyatrosu luttnrıkn dogru yapacakları hu: de 5 ila 7 tren garbe doğru tahrik Turkiyc, Japonya ve Sovyetlcr için 

Dram kısmı: 

AYAK TAKIMI 
ARASINDA 

Sf~~~ttı~di kısmı: (DA D 1) 

cu~da muva.Hak olurlarsa ccnubı edilmektedir. çok büyüktilr. Almanların clclc ~t -
Afrıkaya hır hamle yapmaları mek için bir çok gayret sarfcttıktcn 

ümk-ündür. İzmirdc bir cinavet sonra klıçük gördilklerı bu deniz h5-
~- • İzmir (Hususi) _ Dün ·gece Ki- klmiyl'tinin chemmiycll So\•yetlrr 
Uç Amerıkan fabrikasında zını Vlrlk caddesinde Ali isminde Birliğince her ınn~nıı snrnhatle an. 

• • flAkl bi "si Afyondan yeni gelen karısı laşılınıştır. Yunanıstanın harbe gir-

•BUGÜN SÜMER SINEMASINDA• 
Muhteşem bir dekor içinde neşeli 

• 
ıs Pa • 

rı 
Fransız filminde: Diinkü !'ARİS... Harpten evvelki PARlS ... 

Gülen ve dıınseden PARİS'i gör<'Ceksiniz. 
Baş Rollerde: l\leşhur RAY VENTURA ve arkada~lnrı CAZl'nın 

iştirak ile 

ona Goya - Coco Aslan 
J>arıste çe,·rilen ve işgııllnde n 3 hafta evvel ikmal edilen bu müs

filmi görünüz. Bugün s::ıat l ve 2.80 da tenzılath matineler. 

ve 

Sevimli SONİA 
HENNİE 

Muhte~em mh:ıınseni, cazl.P 
mevzuu ve varyete ve tango
larıle seyircllcrln göı.lerini ka-

mnııtıran 

Karlar 
altında 

Fı-ansızea sözlü 
güzel filmde yeni 

IBA:sını ~~cd~!r~K 
Siz de gidiniz ve bu e Hcnceli 
ve neşeli süper fılmi görftnüz. 

matineler. 
'l~.ALAR: lnanbul 
~~ Şitnaı casuslan. 
Ccllılı ,. : Sevimli haydut. 

e~rarengız ııı ı a ar R~i~yı kıskançlık yiizünderı dokıız mes.lle .~utun A~dcnlz vaıiyctınln 
V uşınsı:ton. 15 ( A.A.) -.- A- yerinden bıçakla yn ralıya r:ık öldür - değıştigı ve . ~~gıltcre domınnı~sın::ı 

merika Harbiye Nazırı Stımson müştür. fırsat verildıgı, Sovyet muşahıtlel"i 
1 

1lavetcn: FOKS JURNAL eon 
dünya haberlcrl. Bugiln saat 

ı ve 2.80 da tenzllatlı 

~~ClS::!El'3::2:~~rJIL'lB•·~!ill:'&'.i!!!mllElmm! ................. ı:.m ....... ... 

ı\ı C,.lfı~-. . 
ct,.11ıct - • Tayyarecı casuslar. 

41İlll: ;cı:. Lekeli kadın, 
~(1.6.l: 0vı~i haydut. 
... ~oıl'nn~ be!1i aldatırsa, 
... '11 . " crh etı : 
~•le; Şeyh Ahmet. 
IJ eıe~ .11ıa lle Mecnun. 
1(11ı.,:. alaıayka. 
r~ :Parıs dellllklerl. 
~: ~l'bal'OI. 
~ • ı>•rmafı. 

D&lr.&&11&1 

gazeteciler toplantısında beyanat- , • ,,.. ~.rn~ı~da~ beyan edıleli nradnrı hc-
ta bulunarnk salı günü üç muhte- Mev1ut nuz ıkı gun geçmiştir. . il 
lif fabrikada birkaç saat fasıla ile Işık lisesinin bu sene mezunların- S Tarnnht?.km~vndffhnki~b·~tıOııkdt'nb' soknı ıı 
.. • . ~ k k b ld v b "ld" clnıı, feci bir kaza ııeticı.ısi gt'nç ov yet u mıu a n uy ıı· ·ır· 
uç. ı~fıla vu u u ugunu ı ır- yaııında aramızdan ayrılan Znhirct- met. almıştır. İngiliz kudretini Ak -
mıştır. tin TopuztJn ruhuna ithaf edilmek deııızde bu kndar parlak bir surette 

Stimson, bu infilakların failleri· \izere, bugün saat 14.30 da Beyoğlu tezahür ettlrcn bu hareket Sovyet-
nin Alman olmasından ıüphe edi- Ağac:ımiinde mevlfıt okunacakur. kri mütehassis kılmaktan hali kal-
lebilec~iini aöylemi;, ve bunun bir Seven. a~raba ve urkadnelarının ınıyacnktır. 
t h · ldugvunu ve bundan baş- gclınelerı rıca olunur. --------------
a mın ° . f"l~ ki b · 1 Babası: Tüccaı·dan Alı met Reınl, 

ka da bu ın ı a arın sa ota1cı ar T-' d l J. D l\• ff T 
ld 

w d . b" nar eş ııı-.. r. ıuza er opuz, 
tarafından yapı ~gın~ A aır ır .e- İş Bankası memurlarından Gazan -

Sinemacılık aleminde hiç bir film-: nasip olmayan bir rağbet kazanan --, 

ALALAYKA i 
MELEK SiNEMASINDA 

ESS iz B iR M UYA FFAK 1 YETLE o Ei AM EDiYOR 
Sean lar : 1 - 2.30 • 4.30 • 6.30 •• 9 ela 



16 ... !__ i . ~ uunc teşnn -

Fosfarsol ' F O S FA. R SO L, kanm • ha1ati loamı olan kırmıa Jllftl'lacıklan tueliyerek çojalbr. Tatlı qtah temin eder. Vücude tlevamh 1 
seaçlik, dinçlik •uir. Sinirleri canlandırarak aaahi hubrudan, 91ykuıuzJuiu siderir. Muannid inkıbularda, barsak teınbelli(inde, Ti-

fo, Grip, Zatiirri•, Satma Jlekabatlerinde,Bel leYfekliii • •ademi iktidardan kilo almakta pyanı hayret faydalar temin eder. 

FOS FA. R S O L' iiD diier bütün llunet ıuruplanadan üdnliliü DEVAMLI BiN SURETIE KAN, KUVVET, tŞTfHA T.FJrtiN 
ETMF.Si ve ilk kullananlarda Lile tesirini derhal ıöıtermesidir. 

KAN, KUVVET, Sıhhat Vekaletinin r<'sml müsaadesini haizdir. Her eczaneıfe bulunur. 

Asipirol Necati Ağn, sızıların, nezle, grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekap ı; Salih Necati 
•••••••••• • • ••o •••••••••••••••••••••• • • • •• • ••••••••••• • •••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • • •• •••••••• • • •• • • • ~• ••• •••e•• • • • • ••••• •• • ••eıı ııı e e•• 1~ 
italyanlar on iki Soyvet - Beykoz Askeri Satınalma ,~ • • '\ 
adanın işğalinden ·, Birleıen Komisyonundan : T A T denilen mefhum; 

korkuyorlar tebliği k lüpler Cinsi Mfkta" HACI BEKİR adında kemal nıertebesıni buldu .... 

Beden Tcrbiuogj Genel Direk- kilo llk tBmimıtı Giin 1ıe saati A L ı• M u H ,. D D ı• N (1 lnel sahifeden devam) 
Şimal cephesinde İtalyan hare

kat üssü olan Görice Yunan dağ 
kıt'aları tarafından hemen hemen 
muhasara edilmiş 'bulunmaktadır. 
Yalnız şimali garbi istikametinde 
bir gedik kalmıştır. 

Cenup cephesinde, İtalyanları 
A rnavutluk hududuna doğru püs
kürten Yunanlılar Kalamas ır
mağını geçmişlerdir. Piııdu!! mer
k ez mıntakasmda da Yunanlıların 
muvaffakıyetleri kaydedilmekte
dir. Burada Yunanlılar harbin ilk 
g ünü İşgal etmekte olduklnıı mev 
:zileri tekrar elde etmişlerdir. 

Geçen hafta Pindus dağlarında 
m ünh ezim olan üçüncü İtalyan 
dağ fırkasının bakiyelerinin Yu
nanlılar tarafından toplanması 
bitmek üzeredir. 

Y unanistanda Laristt. şehri çar
pmda giinü iddetle bombardı
man edilmiştir. Atılan takı ıbe.n 
200 bomba iıısı:ınca birçok zayia
ta sebep olmuştur. Bunlar meya
nında ölüler de vardır . 

Yunanhlar süngü hiicuınile 
İvan dağını aldılar 

Atına, 15 (A.A.) - Bugun saba
ha karşı, Yunan piyudesl, İtııl~aıı 
mevzilerine, şimdiye kadar )'apılan -
ların belki de en şiddetli i telakki 
edilebilecek biı· hücum ~·apnıı§tır. 
Yunanlılar, Görlçenlıı şimali şarki -
sindeki tcpclerdı• ııüngü ile hücuma 
knlkmışlaıı.lır. E ns hc•def, Göriçe>yc 
hakim bulunan İmıı dağını t1.1tmak· 
tır. 
Öğleılen sonrıı yapı\ıın ikinci bıı· 

süngü hücumu sonunıla, Yuııımlılar, 
bu da~lık aruzinin bliyük bir kı«mı
aı işgale muvnrt'uk olınu,laıılır. 

Bugün vukun geleıı harekat c .. nn
sındn Yunaıılılaı·, büyiik çapta altı 
İtıılyan topu almışlardır. 

Arnavutlukta 300 bin İtal
yan askeri varını!? 

A tina, 15 (A.A.) - Berlinde 
çıkan Boerscn Zeitung gazetesi 
Arna.,ut!uktaki harekata İştirak e
d en ltalyan kuvvet lerinin 9 uncu 
v e 11 inci ordulardan terekküp 
ettiğin i bildırmektedir. Her ordu 
üç kolordudan, her kolordu ise 
harp zamanında 50 bin neferden 
müteıekic. il olduğuna göre Yuna
nis tann karşı yap ılan h arekatta İ
talyan kuvvetlerinin takriben 300 
bin kişiden terekk üp ettiklerini 
kab ul t:tmek icap eder. Bu nokta
yı tesb it etmekte fayda vardır. 
Çünkü İtalyanlar, mağlubiyetl eri
ni muhik göstermek için kendi as
kerle rinin bizimkilerd en a z o l
duklarını iddia etmektedirler. 

Yine ayni gazete R oma"dan a l
dığı malumata nazaran İtalyanın 
Arnavutluğa h iç bir Alpini kıt'ası 
göndermediğini iddia etmekted ir. 
Bunu tek:.ı:ip için bütün Y una n o r
duıunun şahadetini ileri sürebili
riz. Çün kü b u A lpiniler, eıir edil
dikten sonra b ir resmigeçit yap 
mıılardır. 

Akdenizde yeni tevazün ve 
Yunanistandaki İtalyan 

kuvvetleri 
Londra, 15 (A.A. ) - Reuter

in aakeri m uha rriri, son askeri ve 
batıri h adiselerin kuvvet ler ara 
•nda yeni b ir tevazün doğurdu
tunu ve ken dilerine baz ı vazife
ler ver ilmit o lan İngiliz kuvvetle
rinin, tim d i b u vazifed e n alındık
larını söyledikten sonra, Yunanis
tan için de şöyle d emektedir: 

Bugün açıkça anla~ılmıştır ki, 
Jtalya Yunaniıtana harp ila n eder 
ken d erhal taarru z için adetçe ka: 
fi d erecede kuvvetli değildi. Seç
me kuvvet o larak §İmdi manevi-

(1 lnel aah ifeder. 4n••m) J 

törlüğü nizamnamesine göı-c bazı 
14 sonteşrin snbahı Komiserler klüplerin birleşmeslııc karar ve- Ura 

Heyeti Reisi ve Hııriciye Halk Ko- rilmiştl. Birleşerek formnllteleri-
miseri l\Ioloto\" l'ıloskovnyıı doğıu ni ikmal eden klüpler Beden Ter- Sığır eti 276,00(} 4812 25/11/ 940 pa7.artesi, saat H A c 1 E • R 
Bcrllndcn hareket etmiştir. biyesi DlnıktfülQğüne nıilracaat 14 de B K I 

Sovyetler in bir tekzibi edeıek tescll muamelelerini yap- Sığır eti 100,000 2625 26/11/94.0 pazarte!i, s:ıat 
Moskova, 16 (A.A.) - 'l'us ajansı tıııııışlardır. 15 de 

bildiriyor: Oı·tnköyle Ortakö~· Spor klilp- ı - Yukarıda miktarı ve teminatları yazılı sığır etleri hizalarında 
Unlted Pı·css ajansı şu huvnclisi !e ri Ortııköy Geııçlik klCibU, Fe-

neşretnılştir : neryılmazla Bozkurt klüpleri Fe- gösterilen ımntlerde Beyko:ıda Asker'i Satınnlma Komis~•onuoda pazar -
cDiplomatlk mahııfil Jnponyanın ı ner G<ınçlik klübil, Güneş, Şiıli, !ıkla satın alınacaktır. 

So\'yet Rusya ile Uzakşarkta nüıuz Kale kliipleri Taksim Gençlik 2 - Evsaf ve şerait her gün mezkür Komisyonda görülcbiliı·. 
mıntaknlnnnı ayıran ve Çunking hü- klübü, eski Bnrkobıı ile Galata 
kiimctlnc yapıları yııı·dımların kute- Gençler klfıpleri Galata Gençlik ( 10878> 
dl!ıııcslnl icap ettiren bir itilafa vur klübü isimleri nltındn birleşmiş - 1 
dığını bildirmektedir.> }erdir. 

Tas ajansı bu havadisin hakikate Birleşmıyen diğer klüpler Be_ 
mutabık olnıııdıgını beyana nıcznn den Tcıbiyesi Genel Direktörlüğü 4X20Xl8 Çam tahtası 
dur. tara!ıııdaıı kapatılmışlardır. Bu 4X22Xl8 Çam tahtası 
Japon ınatbuatının tefsirleri meyanda Kurtuluş kliibil :futbol 4X25X18 Çam tahtası 

Tok~o. 15 (A.A.) - Japon mat- şubC'slni liiğvuılcı-ek yalnız ntle- 4XS,5X25 Luta. 
buatı, 11011 Berlin mülakatı hakkında tizınle meşgul olmak kararını Yukarıda ~·azılı kerestelrrin pa-. 
huraretli ınütalcıılıır yüı-iitmC'kte- vermiştir. Rirle~cn klüplcr ya - zarlıkla eksiltmesi 18/11/940 pazor-
dir. Tokyo Asabı Şiıııbun gazetesi rınJun itibarım ·Knnıgümrük ve tesi günil saat 14 de Tophanede tst. 
şöyle diyor: Aııadoluhisar ımhalannda yeni Lv. Amirliği Satınalma Komisyonun-

Bcrlin konieransınııı neticesi, üçlü t~rtip edilecek olan ikinci kiiıne da yapılıı.cııktır. Tahmin bedeli 
paktın iızası bulunun .lrıııonyayn B. Ug mnçlarmı oynıyncaklnrılır. 21,025 lira, ilk teminatı 1576 Ura 
tam nıcnmuni~et. vermiştir. 87 kuı·uqtur. İsteklilerin belli saatte 
Beı lln _ Horon • Tokyo paktının Konkurlplk Konıisyu11a gelmeleri. 

mevcut olduğu şu nndıı Almanya Uc (508-10688) 

1 
1 180Xl80 Donki örtü ınuşam -

bası. 

1 10 metre uzunluk ıAı parıılllk 

kalınlık, bakır yedek hav:ı bo-
ru~u . ~ 

Yukaı·ııfa yazılı malzCJtHl pazarlık
la ı:alın alınacaktır. İhalesi 18/ 11 /1 
940 puzaıtcsi günü ımat 14.45 de 
Tophanede Lv. Amirliği Sat111alma 1 

Komisyonunda yapılacaktır. l'ıluşnın- ı 
ba nüınunesl Komisyornln görülür. 
isteklilerin korıuni vcsikıı ve temi -Sovvetler nm mdn tahakkuk eden Yarın Sipahi Ocağının Harbi- "'"'~ 

pr\'..nsıp aııln~ması dünyn ''nziyetl il- yedeki sahasında mevsimin kon- Bir adet ha~tn arnbaslle beş adet natlarlle bellf saatte Komisyona gcl-
zerinde knt'i bir tesir yapfcnktır. kuripikleri yapılacaktır. Bu müsa- şczlon~ müteahhit nam ve lıesabınn meleri. (GlG-10812) 
Alman gazeteleri te siratta bakalara sivil subay olmak üzere rılınncaktır. Pazarlıklıı eksiltm"sı J * * * 

devam ediyorlar bütün biniciler iştirak edecektir. lh/ 11 / 940 ııazartesi.g6ııii saat 14.80 Kntııl!iye ve malzeme 1 clhetl tıs-
Berlin, 15 (A.A.) - D.N.B. ajan- ıfa Toııbanede Lv. Amhllği Satınal- kel'lyece verilerek 22 kalum evrakı 

sı bildiriyor : Konkurlardaki müşterek b ahis ımı Komis)·onıııııla yapılncaktıı-. Tuh- matbuanın tabı ve tcclidiyesi yaptı-
Sab:ıh gazeteler i, l\folotovun Bcr- bilhassa alakadarlar tarıtfından miıı bedeli 3 21i lira, kat'i teminatı rılacaktır. Pazarlıkla c.ksiltnıcsi 20/ 

!inde Hitler ve Ribbentropla yaptığı İıeyecanla beklenmektedir. 49 liradır. Şartnamesi Komisyonda 11/940 çnrşaıııha günil saat 15 de 
görüşınell'ı hakk,nda tcfsirnta de . M11111uwmm n11m"n ... ••""'""''"-... '""" """""' görülür. İsteklilerin belli saatte Ko- Tophanede Lv. Amirliği Satınalmn 
vanı etmcktcdlıfoı. Satılık dükk an misyona gelıneleri. (604--10774) Komisyonunda yapılacaktır. N'fımn • 

OcrlinC!r Börsen Zeitung, asker'i ~,_,,. nelı•rl Konıisyondıı gürillür. istfikll-
harckütııı druıııntlk biı· safhaya gir- Samsunda, Saitbey ınııhallcsi:ıtle u6 ton kuru sovan alınacaktır. l'a- lerin kanuni vesikalıuilc bı•lll Pnatte 
<ligi ve yeni biı· Anuım niı.(tmı çer- tütün merkezinde biı• bap mağaza zarlıklıı ekı::iltınesi 18/11/040 pazar- Komisyona gelmeleri. 
çt:vt•leriııin bclil'diği biı· anda )"npı . 2!1/ 11/fı,ıo tarilıiıırie açık urttırıııa tosi giiııii ı:ıuat 15.30 da Tophanede (Grn-ıo~fi2) 
lan bu tomnsın Lıısit bir cemile ziya- ile satılncaktıı·. Talip olanların Sam- Levazım Amirliği Satmalma Komis- ••.ııt 
re.tı' ,.erçcvcsini tecrıvtiz t-ıleı-ck se • sun Hukuk '.:.\lahkemcsl izalei şüyu h · b ı ı· 7000 kilo '·alın ı'ıakı' ne ,mr.l (". ~-' t b k • . i vonunrla '<'&pılarnktır. Ta nıın ecel K ' "nı; .,, __ 
ınC'rcll büyük siynııet çerçevesine gir sa ı§ memuru :ış atib ne mürııcn- · " cony: fa•wiıl"' machine 01·1 Li..ııtı. 

atı c5ll lO> lira, ilk teminatı c.145> liı a " · ı;• 
diğlni yıızmnktadır. _,,· ____________ ...,. ve (Shell: GY 2) nııı.rkıılardnıı ıl 

·ı· k• ,. ~ c50> kuruştur. Şartnamesi Koınls - ııııık. üwrc pu1.ı.rlıkla satın alıııacak-
Tebli~i fiı ıyat ta ıp •·onri .~ no·ru-lüı·. 'J' Rlı'ı>l...-.ııı 1-~Hi ıınnt- ı· h 1 · ı ı 'H l 1 ., " ,. "''' oc tır. n '"ı :-. ı l / f•4u ı>nuırtcsi glı-

edecekmis! et e te Komisyona gelmrlcı'i. ııu sant ı.;.::o da T<tPhancıtr J,v . .\. 
r.rnaııo, 16 { i\ .A. ) -~ cGnzcttn del ı er 1 e {Gll) (10~07) mirliği ~ahnalnın Kvtn lı>)OllUDdn ya-

Popolo>, lkı lln görüşmeleri hakkın- ••• pılncaktır. Tahmin bedeli 2ü00 lira, 
du şöyle demekll'ıf ir : Tebliğ sarihtir. k ilk temi n:ıtı 3!l9 liradır. l st.ekli!eriıı 
Ru gibi tebliğleri fiiliyatın takip ı· ı· sene Sarım ronıorkörünfın temizleırnıesi bcili santtc Komisyona gelmeleri. 
etmesi tabiidir. zt-hirli boyıı \'Urulması ''C tamiri (G20- l0t!GS) 
----~~~~~~~~~- 18/ 11/940 pazartesi günü ımnt 14,16 ,,..,.~ 
yatı bozulmuş olan ve Pindus bo- fngilterenin Berlin Sefiri (SİR de Tophanede Lv. Amitliğl ~atıııııl- Yollanuııfıı bulunan f.0!•!!4 Nı;ı. Ju 
ğazlarında çırpınan 25 bin asker- NEVtLE HENDERSON) ta- ıııa Komisyonunda yapıla<'aktır. Ke • Şev role kamyoııetıniıı nıotör mııkiııe 
leri vard ı. rafından yazılan bu m üh im şif bedeli 425 liı·a, kat'i teminatı mı uksnnılle şoför kubi ııesi lamlı- ettiri-

. d d" 1 lira 76 kul'Uştııı·. Şarlrıl\Ult'Fİ Konıiı;.1 Jcc .. klfr. rıızurlık,hı ck.iltnıcsi 18/ 
lta)ya a en ı~e er kitap REFt CEVAT ULUNAY vonda gfüillür. fsteklileriıı bcll1 911_ 11/!ı40 paıartes_i giinil sauı 15 de 

ba!i?gösterdi tarafından türkçeye tercüme ;ıte Komisyona gelmeleri. rı:opl~uııctll• Lv . .. \ mirligi Sııtınalm.a 
A tina. l S ( AA) _ Vaktile c dilmittir. Fiyab 75 kuruf. SE- (Ot~ lOSOS) Komısyoııun<la }'llJ>ıl:ıcııkbr. Keşıf 

MiH LOTFi KtT ABEVJNDE • ~ -• - ' bedeli ~oo lira, kat'i tcoııılıı ııtı 75 Ii-
o derece a;.mmctli ve mütehakkim satJır. radır. l steklilerin Qclli saatte Ko • 
o lan Giornale d ' ltalia ga:.ı:etesi İn- Davutpaşa askerı fll'llll bimırıının nıi'!yonn gelmeleri. (G!.!i- lOHS!l ı 
giliz ve Yunan za ferlerind e n son - Zayi karşısında bulun11n çQŞmcdcıı itlbn - ~"'"' 
ra yelkenleri ıuya indirerek fÖyle İçiııde şoför Ömero ait da,·n dos- reıı fıı~ının iist kat çatıınnıln mevcut 303 adet )'angın :-.öııdül'ınc CJcti a-
yazmaktadır: ya!ll, Havzn ve Samsım Ziraat Ban- depolara su~·un otomntik elektrikle lııınraktıl'. Pazarlıkla eksiltmcı<i 21/ 

Merkezi: Bahçekapı, şubeleri: B eyoğlu, K arakö y, KadıltÖf 
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- Btl1tlk Caaua Romam lif karşısmda ılıırnkıılıııışlnr, duba dojh ıı ~u İtalyayı 
tııhrik etnıenıek istiyerek ı::usmuşlnrdı ... Diıtrr taraf
tan muhtemel bir Fransız terıwiiziiııdl'n fe,·k:ıliıde 
kl'rknıı İtalyn da el ııltından ı~rnnsızlarn biııbir te
minat vermişti. Prıınsanın <.ıuai il'<' ~scv ııiikinl t>ri 
de hu tenılnatn iııaıımışlımlı. 

onn vernıez•l!m ndaııı dl'ğillııı ..• 
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- Bu akvam size iııaret vereceğim, dedi ••• 

Biz odada Mery ile haşhaşa kalınca evvela eli
mlıe sıkıştın1an kağıtları okuduk. İkisi de ayni fdJ 
Te ikisi de matbu birer boyannnıne çeklindcydl. ııu 
kiğıtlarda ~u ibareler yazılıydı ..• 

cÖlmck niçin tıtı kimin içitı. .• Yalı.udilerin tıtı 
ftıntıaaonların u.jııru.ııa • Jıarbcdiyoruzl Uvan ge11ç 

Franaı= milleti ve keııdini lildiirtme. Yqııımak ıeni'ıı 
lıclcktndtrl> 

Zaten Dupuy, gece aşk buhrıınları arasında ha,•li 
sırlan ağzından kaçırmııtı. .. . 

Fıtur>;ız milletinin harbctnıek istemediğini 
Dupuy söylemişti.. . Hakiki }'rıınsızlar, fnrmnson
larla yahudllere aleybtardıl81', yahudilcr vn soııya
listlcr de hnı·bl• aleyhtardılar ... 

Dnı>uy hükumetin I.orkusundarı bahsetmişti, 
sözde daha lıarekitın başında Veygnn I, Prnnsız 
ordusunun Alpleri aşarak İtalyayı ezmesi IAzın1gP)
diiinı ileri aürmüt, fakat &Özlerini dlnletememiı, 

Jıupuy, tiimC'n koınııtnı• ı J!<'ll<'t:ı lkrden b rinln 
bir metresini üı ... içeriye kadar, yilııi Mal!irıol'ya 
knda ı· olctu~"'ltn:ian lnıh orctmlş \ C haı p hallnrl drı hi 
Genera llerin fcrıı g:ıt ve fcdrıkilrlı l, ı a bnhınamıırlık
lnı ından şikiıvet. ctmi~Li • 

Yine Duı>uy, F'ı ·aııs:ıyı eı:n~hi cn~u. ln rın b·ııı . 
tanhnşa istili'ı cttiklni ııi ılcı unl:ıtnı ıştı. O "ımcln 

Mer;v sormuştu: 

- Bütün bunları biliyors uııu" ,ı a niçin n• ii ııl 
olmuyorsunuz~ 

Dupu:r, o zaman u cevabı \'ermişti · 

- Bütün buııl:ıl'dan ııı, çık:ıı·? Hlı bizden ~ı r 

öğrenmiye gelen casuıılarcı ııayr('t cılboruz. lh lıa 

doğrusu onlara ııcı~ orur., oı•lnr crnuıycn ııı 

ları, millet ne krlime? •. . Bız lru;:ınız, Alııın•ı 

insıın dei'iller mi?. Ihı lblı mizi b •ğnz ı nk ı için! 

i\fl•ı y bu lı yaııattun memııun olmn~hı ... , 'ite
kiın Dnııuy. nkşnm t emsilde işal'd V<'l"C'Cl·ğl vaadllo 
odamızı terk<'ttiktı.:ıı sol' ra , ~rnç karl ın: 

J ııl!ettc, ıfcmişti, nıükcınınd , galiba suçlo
lıırın izi üzerlııdeyiz. 

lfüt{in bu cdinıflglnı h:ıherlc;ı, A iman is tihba
rnt teşkilatı h:ıkıımııılan d.ı mühimdi.. Fııkat acft
ba lın hnlıerleri bt·n nasıl Himmler'e iktf'C'Pktim. 

Hayli znmanduııbP.ri P.erl!ıı ile alaknın kecıil 

ıııişti. Ha~· ııııl ım ırıiil"nıJdlt m:ıreralarm geçıııeııincı 
ı nğ ım n h5Jfı ııı ü~hct lıi r ıwtic• ol clc •' lc•ııemiştlm. 
Tek ir tibat vıızifcsinl ynpm• knp1<IRkı arkadf\ş ta 
ı . .,~ka Mr yP. re gönıl•'ı il nıl~ti. Gnçl o bıınn hlr ı~im
duı , !.ağlı huhındoğu ihtiyııt :zalıiliıı<len bahsetmiş

ti nı.ın ...• 'c o beııi lil'ıycıl'Jtı. n•• de ht>n onu arıya
bi lıyoıduııı. 

Bu dU üne< ::lcykt'll, fer~ ı;ükünctı ihliil etti: 
Jull •t te'd~iın , dedi, ha di biz şimıfi gide -

liır J n n t bu!ı.olını, bakalım onlar , 
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