
Paalf korunma 
tecrübeleri 

Ankara, 21 (A.A.) - Aldıfınuz lcliraflar 

Cuma 22 lkinciteşriı 1940 

Bir mektep açan, bir 
hapishane kapar. 

Victor Hugo ~ T•ldrd+. Ildır ve Merainde hava teh
llk'81ne ~ı paalf IDor lmr.a tecrübeleri yapıl
~ı ve n teorilw.tn muvaffakıyetle netice· 
ı..lcUiiııJ ldldtı atted'r. 

...... ----------------------------------' 

M0ST AKİL YEVMf GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
TeJı. Tuviriefklr bt&nbul 

(Şerlııf 2 ad Nlalfeıabdel 

L~~~----------------' t:::ı:: ~~~~~~"."'"""~--""! 

Işıklar dün karartıldı 
-------------··········,·-------------

Şehrin emniyeti için kat'i 
ve esaslı tedbirler alındı 

1

Vekiller heyeti dün Başvekilin 
riyasetinde toplandı, muhtelif 

meseleler görüşüldü 
-------------•r••••••••••------------- Ankara, 21 (Telefonla) -

Vekiller Heyeti bugün ( diin) 
Ba~vekalette Başvekil Dok
tor Refik Saydamın riyl'se
tinde öğleden sonra toplan
mıştır. 18 e kadar devam e
den içtimada hükumeti ala
kadar eden muhtelif mesele-

Umumi binalarla bütün kara ve 
deniz nakil vasıtaları maskelendi 

Resniı d8ireler 
hergün saat 
16,30 da 
kapanariak 

~ li~v~ taarruzuna karşı ıııkların 
~ durulme•i ve karartılması hak-

da.)cj nizamnamenin tatbikine 

'~n İtibaren baılamı~tır. Dün 
~ ıtltşam saat 1 7 den itibaren 
'ta.rafta harici tenvirat, vitrin· 
"'l. •ııklı reklamları, umumi bi· 

' ~daki tenvirat ve bu meyan• 
> "-nemalar, tiyatrolar, eğlence 
~eri, gazinolar, ve bütün dük -
'-! larıo ıııkları nıaııkcl,.,nmiı bir 

c knmuıtur. 
~ddcl~rJe w• şokaklarda bu· 
~n Belediyevr ait lambaların 
~ ırılrnaııı iti dun neticeJenmi~ 
~hlnız şehir"'t' 1 30 elektrik 

~ ... bır .. kılıııı tır. 
~,.hlfll •ulKıı & d } 

~--===== 

Tahlili 

süç 
bir tebllt 

Q•ccnlerde ıazetelcrde çık
~· 1114 olan yarı resmi Alman 
~ 1İinden bahsetmek istiyoruz. 
~lehliii biz de herkes ıibi dik
'f •.ve birk•ç defa okuduk. Teb
.. ~!ıiren mübhem yazılmıthr 
~ıç •Üphe yok, ki bunu kale~e 
~·~ birçok ıeyler söylemek ıs
~r, fakat bunu mümkün 
~ • Oe di?!.Ornat lisanile yaza -
llııı.i ıfade etmek istedikleri h~r 
~:lın, ayni -zamanda makus 
ıı.:~Ya da alı•abilmeti marifeti...... 

l ?3termitlerdir. 
lıi .. ~llanıınızda oldukça maruf es· 
~1_ır IÖz vardır, (söyliyenden 
~ 1l'cn arif olm1k gerek) deriz. 
~ir-ruf sözü, ibarede ufak bir 
~ Yap.uak (yazandan okuy.tn 
~erek) ~klinde de eda ede-

~de b11lunduiunıuz acaip 
' . ''~a da böyle brr tadile cid· 
~ ~hYt.ç hasıl olmuıtur. Çünkü 
~ ~ aydır devam eden kanfık 
~ rn.ksadı~a eritmek için iki 
~ kullanıyor, ki bunun ltiri 
~~k. tayyare ıibi bildijim.iz 
~) t ise, diieri de bilbaaaa ri
~t çıkarmak, zihin bulandırıcı 
~ l'at Y~pmak, bin bir türlü de
._:,acftı ile sinirleri bo·1.mak ıilabı- ı 

~ d~falci teblii, bir bakama hi~ 
~ .... ;••z hayli mübheın ve kapalı
~ ta·•kat biraz dikkatli okunun- ! 
l"te Iraz zihin yorar•k tahlil edi- ' 
~, 0 Vakit de fazla açık olduğu, 
'İrı 'a.rahati haiz bulunduğu çÜp· 1 
ı .. } th:.~memek kabil olmuyor. ı 
~~et tın calibi dikkat olan ıöz
~r.ı. biri, Türkiyenin yeni 1 

!'dır kabul ettiii hakkındaki id
~, · h~u ıözde, ataiı yukarı i· 
~ ır tecahül olduiu ıöze 
~ lctadır. Bir kere yeni ni. 
~ '-r llıabiyeti, onu !hdu edenS .,,.fuıd•n bile, ıimdiye kadar 
~ c~at'i •urette tayin edilme-, 
..._. ~ •lui bazan ıalibiyettar 
,..,._ L.~' b.u meseleden yüksek 
~. ~İyor, meseli geçenler
"' ,.._ Döviz ve Mültadele "\ >.t.'!f .. Ric:erdo'nfm yaptajı ri-

1 lllaaının iktıaadi hilküm. 
(~ T ASVJRt EFKAR 

llltıı .. Y*• 1, ıDtun 4 de} 

• ler görüşülmüştür. 

"Yeni 
• 

nızam,, 

hakkında 
ltalyan . ajansına 
gBre: "Sovyetle
rln muvafakati 
elde edllmlf,, 

"Türkiye yeni nl~ 
zamın leh veya 
aleyhlnd e vaziyet 
almıya mecbur 
kalacakmıf,,. 
Scn-Scbaı;tien, 21 (A.A.) - Ste

fani muhabiri bildiriyor: 
Diplomatik mabfiller, l\tacnrist.a • 

nın İtalyan - Alman • Japon ittifa
kına iltihakını, bü)·iik bh- cntcrnas
y<ınal kitabın birinci fa!!lı olarak le· 
likki ctn1cktcıliı·. Bu bilyük kitabın 
fasılları. yeni ııizama iltihak c<lcn 
ınillet.lerln adedince bilyüyeccktlr. 
Ru lıüyilk kitaba cYersay·ın Av • 

(Dev•nıı sayfa 3, ıütun S de) 

Bir tesadüf 
eseri olarak 

Koca i•tanbuJda kalan 130 limbadaa 
1.iri ma.kelenlrken 

Umumi binalard1ı iç 191klaı:tn maJke
lenmesinden 1rir ıörünüt lnıiliz lava laresali 

İtalyanlara esir düştü Karanbkta hal
ka kolaylıklar 
Dün l'ece lıtanbul karan
lıkb. Halkın ıılunb çekti
j'inl rördiltümüz noktaları 
yazıyoruz. Bunları kolay

lıkla gidermek kabilı1 İ ·· f 

I - Tr•rn••Y •••-°'9 
lon P,lnmiyor. Bani• 6e 
Y•• hy• il• boy....,. .. iıtip 
6in ... fui11 6ir ,,,. .. ,,. •lr•· 
Mal•nnnt 611i11• 6•filmiı 
.ı ... 

2 - T1am•'IJ'l•r11 iberin .. 
J•lti ı .. laa/ame •ı•I• utlrr • 
Bunları 6iuı• d,,,.a ayJ1n· 
latmelı o•ya 6ttd•lı.i l•n•rin 
•ltrn• 6irer l•ulaa a•Molr iti· 
1WfHla. IUyl•c• 6ir ,,.1ııo ilıi 

" .-.ı-tt .,..,. . 

Muhtekir/ere karşı ................................. __... 

Işık karartma malzemesine 
dün fiyat tespit edildi. 
Zabıta birçok muhtekirleri 

yakalayarak_ Adliyeye teslim etti 
fiyatların yanına o fi) at hangi çe· 
şide aİbe o çeşitten bir nümune· 
lik kuma§ bulunacaktır. 

Muhtekirler yakalandı 

Londra, 2 1 ( A. A. ) -
Bug:in neşredil~n İtalyan res -
mi tebliği, Sicilyada inmiye mec
buı edilen bir İngiliz tayyaresi i· 
çinde esir edilen yt-di kişi ara&ın· 

Fiyat :\lurakabe Komisyonu dün 
toplanmıştır. Siyah ve koyu mavi 
renkte kumaş, kiğit ve istor sa -
tanlar dinlenmiş ve bu maddele· 
rin toptan satışları için yiizde 7, 
perake:1de satışları için de yiizde 
15 kir tesbit edilmiştir. 

!şık ıımskclcme nınlzcmcsindl'n o -
Jrın siyah renkli kağıt, knranlıktu 
istifade c•dilecek cep feııcılcri ve pil
l1>ı·ıll', fiyıılııı birdcnbh-c fahiş blı· I 
uı·ette yiık><l•ldiıd göl"Ulıııiişliir. Ha- 1 

zı toııt.unrılıır h:ıriçtcn ~ııınriş cttik-1 
led sivah k:1ğ:ıt, cep foıwrlı~..ı. ı>il 

ınağaı.. lar için yüzde elli ve di • gilıl liizumlu eşya~·ı kendi h!'Sl\Jılıı
ğerleri için de yüzde 25 kar ka • 1 rınıı sntılnıuk üzere seyynı· s:ıtırıla-

Bu.1dan ııonra perakende ma
nifatura kar nisbctleri de karalaş
mıştır. Beyoğlundnki büyük lüks 

bul edilmi tir. l rn dağ_ıtınışlardır. 
Pcr'akendeci manifaturacılaı ve Bu ımretlc hem rC.\kııbeliıı lınuııe 

kumaşçılar, komisyon tarafından ~cçilmi .ve _hem de ınczkur ('Şyıtn~n 
evvelce hazırlanmış olan bütün ıstedıkl<>r~ fı~:~ta satılmaıımı tl'mııı 

. . f' 1. . . ctmlşleı·<lır. Nıhayc•t fiyatı 2 kunı~u 
çeşıtlere aıt toptan ıyat ıııtesını gc"miycn bir metre sh·ah rcııkli ki-
mağazalarmda bulunduracaklar· 1 ğı~ 71k. ıo ,.0 hatta· 12~2 kuruşa 
dır. Halk, bu listelerdeki fiyatla- sntılmıyıı başlanmıştu·. 
ra yüzde 25 - 50 kir ilive ede· Bunun üzerine derhal faaliyete 
rek malın ıatJf fiyatanı bulacak - geçen zabıta, esas muhtekirlerl cllr· 
tır. Ayni zamanda bu listelerdeki (Devenıı ıayfa 3. ıütun 1. de) 

3 - Tromuay durala Y•'· 
l•ini onlam•lı pç olayor • 
Bil•tçi m.,pı ilı•ıt eoranco· 
ya lıoJ.ır araba lıa/lı yor. 
Dtır.Jı yert.rifle la•fil maoi 
lf'lelı ..... lnlwı •• ,...,, .. 
iti Ww.wlir. 

4 - .,.ar fi rle 1 ara111 da 
iaJilaarn lasta. lı••t m•
mrırlan hiç 66riinm6yor. (J. 
2•rin• 6ir cep ı.,..,.ı pili il• 
6f marli ..,,,.ı ••çirilmiı 
SO ..,.timlilı Wr ,,.,,... i,.. 
Nt ,,..,,...,,..,. ı,;.; ,.,... 

ltalyanlar tarafından esir 
alınan lngili:r. Han Mare,ali 

Boyd Howen Tudor 

da bir Ltgiliz hava mareşal :nin 
bulunduğu bildi>ilmektedir. Teb
liğe gÖrt' bu hava mareşali Boyd 
Owcn TuJor"dur. 

Oiğer taraftan. İngiliz Hava 
Nezareti Je, hava mareşali Boyd 
Owen Tudorun, İtalyanların dine 
esir düıımüş olduğunu teyit etmiş· 

ı tir. • 

1 
Boyd'uu Orta~rk hava kuv • 

ı.·etleri başkumandanına ınuavin 
tayin edildiği, lngiliz hava kuv • 
vetleri kadrosunda yapılan son 
değişiklikler münasebetile bildi -
rilmişti. Boyd, o z::man marepl· 
li~e terfi etmişti. 

ltalyanlar karmaka
nsık ~ir halde ric'at 

ediyorlar 
Yunanhlar bir noktada 
ltalyan müdafaa hattı

nı yardllar 
Atma, 21 (AA.) -- Yunan· 

lılar. Arnavutlukta, doğuda, Pres
pe gölünden Yugoslav hududuna 
ve batıda Adalardenizine kadar 
ayrılan 160 kilometre uzunluğun
da bir cephenin iki oenahı üzerine 
ltalyanlann aiyab gömleklileri ile 

(0.vaıtu .. ,,. 1, ~ 1 tle) 

Hava 
karşı 

taarruzuna 
korunma 

• • 
nızamnamesıne 

lJeni kayıtlar kondu 
Hava lnnrrur.larına kaı-şı pasifj kaç aile otuıan C\' ve apartımanlar

korunmn niznnmamesınin 22 Ye 98 da nizumnamcye göre alınacak b&
inci maddelerine aşağıdaki hüküm - tün korunnıa tedbiri ve tertipleri i • 
ler ilave edilmiştir: ı;in lüzumlu olan parayı ev veya a• 

cEv ve hava koruma imfri, bir- (Devamı uyfe 3, ıOtun 8 de) 

lngiltere Kralı Altıncı Georges 

•• 
.~ 

Britanya imparatoru düıı aöylediti nutuk eınaıında adet ltlll 
fına olarak taç yerine bqına, r .. imde rörüldütii ribi, Ami· 
ra1Jik fapka•ını gtymİf ve aıkeri ilniformayı tercih etmittir• 

lngiliz Krah iki } lngiliz Başvekili 
nutuk irad etti ı şunları söyledi : 

Türkiye Elenler 
ittifakından müstevliyi 

fayda tart 
cörüyoruz etınişlerdir 

Oayemlze erı,ın- lnglllz - Amerikan 
clye kadar &ili hı l,bırı ı i i m addı 
bırakm ı ya c a O ı z UstUnlUIU alacaklar 

(Yaıısı 3 iincii &et1ıif6de) 1 

İBakışlarl 
'------

Nizam bahsi 
Peyami SAFA. 

Büyük Harpten sonra Av -
rupa siyasetini hakimiyeti ve 
idaıcsi altında bulunduran iki 
büyük merkez vardı: Paris ve 
Lndra. Fransızlar ve Jnııilizler, 
kcndı idare merkezlerini Avru· 
pa, hatta dünya siyasetinin pa
vitahtı forzediyorlar ve siyasi 
~utuklanndıı. yazılarında hu 
tabiri kullanıyorlardı . Zaferden 
sonra, «düveli muazı.ama11 nm 
en büyüklerinden biri, A1man
ya mağlup olmuş, Avusturya 
lmpııratorluğu yıkılmış, ayrı 
sulh yapan Huııya, ihtilal için -
ele, aradan çıkmış olduğu için, 
hlutlak hakimiyetin lngiltercdc 
ve F ransada olduğuna şüphe 
yoktu. Milletler Cemiyetini on
lar çeviriyorlar, küçük itilafı 
onlar yaratıyorlar, paktları on· 
lar dikte ediyorlar, Avrupanın 
siyasi kaderine onlat istikamet 
çiziyorlardı. 

H criot'nun Moskova seyaha
tinden sonra Fran•a ile Rusya 
arasındaki anlaşma, Avrupa si· 
yaıetinin direktörlerini üçleıtir· 
di. l.ondra ile Pariı arasında 
gidip gelen bakıılar Moskova· 
ya kadar uzanıyordu. Milletler 
Cemiyeti koridorlannda LitYi
no ·..,. b&lrim • ele u .. 

( l'a:ısı .~ iıııcit ımlı.ıf<:dc) 

görünmiyc bu,.ladı. Avıupa ıi
yaııetini idare eden bu kuvvetli 
blokuıı kuııısında henüz Berlin 
- Roma - Tokyo mihverinin. 
iııi yü.ı:ü belirmemişti. Fakat 
bunlardan her biri, ayn ayrı 
Milletler Cemiyetinden alaka -
l•rını keserek bir mihver etra -
fında buluşmı:ra doiru ııidiyor
lardı. Mançurinin işgalile Ja
ponya, Habe&istanın istilasile 
İtalya, milli ihtililile İspanya 
ve Avusturyanın, Südetlerin il· 
hakile ilh .. Almanya bu haki
miyeti' tuar•uz ettiler. Son Ruı
Alman anlaomaEile Moskovayı 
da Pariı • Londra blokundan 
ayırmışlardı. Bugünkii harp o 
taarruzun müşterek bir kanlı 
hamle halinde devamıdır. 

Fakat bugüne kadar, mih
ver, Avrupnıun karasında l\i -
kimiyPt)erini temin eden zafer 
ler elde etmiş olduğu halde ga
lebeyi t~min edememittir. Çün• 
kü Avrupa lı:ıtıuı, yalnız kara· 
dan ibaret değildir. Bu kıtaınn 
denizlerinde, dünya aulamun 
en kuvvetli d~yleti lngiltere 
dimdik duruyor. Mihver, en bü
yük düıımanının gittikçe artan 
mukavemeti kartııunda yeni bir 
nizamdan na111l bahaedebiliyor~ 

Bugiin Avrupada, Türkiye, 
içine mihverin de ıirdiği bir 
tek nizam tanımaktadır: Saffe 
harp nizamı 1 Sulhten eTTel 
bundan bqka bir niza.mm hul
~ bnnU. çayı s6rmecla 



Sahife: 2 

VAZİYETE 
BİR BAKIŞ 

lelerJ lsbat ettiğinden, farzı muhal Işıklar du·· n gece 
olarnk Bulgar Kralının ailevi tahri-
kat ve hissiyata kapılarak şimdiye k 
kadar muhafıza ettiği mdatini kay- k ar a r t l ı dl Harp uza yaca betmiı olmnsı kendisi için pek ııe - dereee 
refli bir hareket olmaz. YAZAN: Eski Ordu Kumandanlarından H arp her tarafta ·~ ~el· 
Şayet bu seyahnt, mutasavver biı' Emekli General ıiddetlendi. Mnhıartp d~ !li· 

Kuvvet çok iyi bir şey.. hareketi Alınnnyanın muvafakatine Ali ihsan SA B 1 S fer, biribir1crine bq• artı1!._A~11 
iktiran ettirmek ka!dile yapılmış a (1 inci ıahifeden devam) da 16, 30 da mesailerine nihayet de askeri hedefleri boın;;ı<> ,.·e 

dı·r, lakat herhalde için- akıl ve mantık Hitlcrin böyle hlr eOI}- d h 
1 

A d ~·ı ' tikal'Jl 
I' verecel·ler ı·r Al J k /d l b k d lıava are;catı egı , ın • ,,, .. 11• kunluğu önlemiş olmasını istilzam e- Hususi meskenler - ·· · manyaua a ırı an ayrag" ın, ya ın a k b 1 bil - ·ı d .. ·: .. ces• • • de yaşadığımız bu kai- der. Zira Arap saçına dönmüıı bulu- Bütün binalarda, ıpkların ha - Şehrin emniyeti mu a c e ı ınısı h ~u.f.ıııliyetı 

nattandahaço,l.:fanidir. nan Balkanlar vaziyeti eli kılıcında rirten görülmiyecek hale aokul - Şehrin emniyeti bakımından da Almanları bir intikam harbine sevkede- den Jiialettaydin bbrıp b:ıJnıır!lll' 
bekliyen ve istiklal ve mevcudiyetini ..- 1b· 1 1 K J yapıyor. Lo:1 ı-anın om l 13sı 

1 mas. ı·çı"n evvelkı" gu""ndenberı· ya- birço!{ teu ır er a ınmıttır. aran ceg"" . ı" d'·şu··nmemek bu··y ""k bı"r ga lettı" b bn anrı Geçen fkl hafta içinde bilyük si - halelılen sıyanet için tıattii Almanla- zn U U .sını, Hamburgt?D om ~ •a. 
• f ı· etl iri + b d k d c<l J •· 1 d x. pılmakta olan· hazırlı1·ları hemen lık dolayısile gerek scyrü~efer ve .._ ·ı· 11 .. ır , yacı aa ıy er yapı ı. ış aşın a ra öme erec ene ere "at an ıı;ını " takip etti. Evveli :ın~ı ız cok: sııı· 

bulu:canların, anlneılan boş durmak Führerln pek iyi bilip takdir ettiği hemen bitmiş tir. gerek emniyetin normal bir şe - l nayi merkezi Coventr)', ar ı.~ııır• 
h lç tc lşlf::'rine gelmiyor! İspanyadan bır mfll in ayaklanmasına meydan Meı:l:enlerin maskelenmesi için kilde muhafazası için Emniyet Ne Fransada, ne lngilterede kiine geçtikten sonra artık uyan- d l • ntll" .. 
?ıfoskovaya kadar, raşeye tutulmuş vermek, Alman mcnnfline hic te mu- verilmiş mühlet, öniimüzdeki a _ Müdürlüğü, icap eden bütün ted- vukua gelebilecek aksi ameli dü- ınak icap ediyordu. Almanyada an A man sanayı mı f ı:fü·el· 
uibi, biriblrlerile tdfıki eden devlet vafık olmasa nerektil'. Macarlann b. I · al k 14 ka l 1 b "Jd" ·· 1 d a·· l b " k · k ld 1 b ~ k d \1 hücuma u~r.adı. Fakat bu ~, 11ı.ta .,. ., yın biıinde bitmiş olacak ve bunu ır en ara. a a ı ara ı ır - şunen o ma ı. oy e ır a sı a- ·a ırı an ayragın, ya ·ın a ı - !er, son derece mütlıiı o. ~hsal• adamlarının bu mütevali görüşme- üçler paktına girmiş olması fikri - l h ı · t" l k db" l k "h t" t 1 b" · "k l b" t " 

ihmal eden er der al ceza göre - mış ır. me e ·arşı te ır a ma cı e ı a- mıın arı ır ınll ·am un ıne sev - beraber, kat'ıi neticeyi ısı 
}erinden acabn ne çıkacak? mlzce Hayrürrcfikulerbnnn, meseli • '-) eli d d k" k 1 aavvur edilmedi. Yalnız Alman- kedeceğini düşünememek büyük 

İspnnyullann, bütün acılnnnı bir- ne tevfikan mihverin giriştiği uzu!' ceMO. er ·r. Şehir ışın a ı aza ar b k 1 k d .. ··ı b" fi yanyacak dcfildir. ~ 11· 
den çıkarmak kasclile Cebelüttarıka seyahatte dört arkadaş olmaktan zı- Denizde Belediye hudutları haricindeki yayı :ıs·: a tın~a tutma üşunu ır ga etti. Kat'i neticeleri anc~k den kıırll 
yfiklenmclcrl, veyahut iddia -0lundu- yade bir kıymet ifnde etmese gerek- kazalar şehrin söndürme ve dü. Fakat Almanya silkinip kal - Gerçi bir gü:ı Almanya ile ,ın nakil ve ihraç edılcce~ iıı· 
gu VC'çhile, .Alman kıtaııtınııı kendi tir. . _ • . D ün ak§<lmdan itibaren deniz- maskelenme planına dahil değil- kınmıya teşebb'üs ederse ne eu - Fransa arasında bir çarpışma ola- ordul:m temin edebilecektır.diil1 

ki d • - d Fransız buyuk ıhtllalınden sonra d ,._ .. ük d • k"I t ) retle Jı"ı"lcn mukabele edilecek? ~ .Jeo tcprn. aı·ın an gcçınesıne musaa e e ırnç • enız na ı Yası a arı dir. Bunun için, her ka.za bir plan cağı ve buna karşı Fransı:ı ınüfu - ıgiltere Harbiye Nazan ı:.u • ~ı· Ctmcl(;rl. ne kadar mu-''-"'nse, b,..,uz- ortaya blr cmlllıyet> davası çıktı. h k d • t f d Bu cı'het la"yı'- olduguw ehemmi- do "~ 
u&Au =• A ü lü "htil 4 1 · 3.Vd nrar 1~ ~n sonra se er en '-'apmakta ve plana göre İ"-"'ret · ııı; sunun azlığı, mÜ!ltrmlcke kuvvet- bu hakikati Par!amento . t"ıli 

l ;.ıyük bir cldalden kurtulmuş bulu- 1!1r asır vı·u,pa t r 1 aç ~r 1 
• menedilmi.,tir. Vapurlar munta _ "' ,.... yctlc hiç tetkik edilmedi ve çaresi I Al B • d rını ıs 

nan lcpanyanııı, biltün sahil şehirle- çınde ç:11kandı. Sade O~.manh ımpa· " lambaları!lın yerlerini tesbit et - b l J !eri ge İnciye kadar manyaya manya, rıl•.my" n n.a ~r p e. 
r ini İngiliz don11nmasının ateşine rator1ugundan yanm duzlne devlet- zam seferlerini :yapm~lardır. Va- mektedir. Bu planlar, seferber - u unr.la ı. karşı müdafaa zarureti düşünüle- etmedikçe inciltereyi ınng u.f

11
de 

maruz bırnkabilecck böyle tehlikeli çıkler çıktı! purların İçi maskelenmiş, iskele - lik müdürlüğü tarafından ayrıca Galip taraf, zaferin veıdiği rek Maginot isminde bir 1 larbiyc demez» şeklinde bir daha 1 

bir oyının girismesi de o nisbctte Şimdi <le ortaya: Dünyayı ebedi leri görebilmeleri ve yolda bir ka- tasdik edilmektedir. sarho§lukla, uzun hnrp enclerin-, Nazırı. Fransanın şark cephesin- ve tcsbit etmiştir. ile ari· 
mfistcbad<lır zannederiz. blı sulh ve sükina kavuşturncnk za yapmamaları için arasıra pro- Hav.::tgazı olnn yerlerdeki lam- de yerleşen ve Amcrikadan gelen de, Alınanlarla aralarındaki hu - Almanya, kara orduiU ed·ı.çe 

ltalyanların \'unanistanla tutuş - (yt'nl nizam> modası süıuldti. İnsan· hktörlcrini yakmıya miisnade e- baların inııskelenmesi çok zor gö- yeni m oda çılgınca zevk ve eğlen dudun hemen gerisinde Maginot tanya adalarını istila elt~ ~cğİ 
tukları müendelcnin, evv!!lce tahmin foı ııı nhlıikıııı, mizacını, istidat, ze· dilmiştir. rüldüğ~ için şehrimizde mevcut celerle, danslarla, ahlaksızlıklar - hattı namı verilen bir tahkimat İngiltereyi amana getireınıyc11111rı ettl"·ı·m;• c.ib• çetin safhalar <N>rir- ki V!! faaliyetini, fındık mahsulü i • Hava karardıktan sonra balık a- ı· b k ld l ı ı · b" f h t 4 • •• d · · d"" "b' 1 "it dah" Avrt1P • 0 ~ "' 

1 
• .. -v 43 havagazı am asının a ırı - a. sonu ge nııyen ır ee n e a - manzurnesı vucu e getırmeyı u- gı ı, nı;ı. ere ı, ti · tıı· mekte old .. '·unu gorüyoruz. Öyle miş gibi; standardize etmenin im· d d"l · · d h erı 

- d s d d vı a mene ı ınışt.ır. masına ve bunların yerine petrol lemine daldı: bunlara evam e - şünmüş ve milyarlarca masraf i - .karasına faik hava kuvve. 
0 

•• dıl zannedlyoı~ki, Almanların fillen kanı var mı ır? onra a iinya, D 1 d" ki . bıt 
h t • b t Al it ı eniz vasıta arının ıre · erme ıa· mbası konulmasına karar v-p1·ı- dehilmelc irin suiistimal moda ol- tiyarile zırh ve betondan mürek- mayesi altında büyük . ..,ıJ• miıdahalesin ntaç edebilecek bir va- ata ızza manya veya aya, ~ .,... , •. 

ziyet hasıl olmıı.zsa, hiçbir ddeale> vasıl olduğu terakki ve 1nldşafn - bu ve diğer yerlerine astıkları İşaret miştir. du. !lk zamanlar bunların zararı kep böyle bir hattın İnşasına hnş- göndcrmiye ve ihraç etrnıyc f~)1 
rlaynnmıyan bu taıu·ruz, bir mevcu- günkü vaziyeti mevzuubahsetmek is- ışıkları yine konacak, fakat müm- Balıkçıların aldığt tedbirler gön.ilmedi, hissolunmadı. Çünkü lanmıştı. vaffak olamadıkça Al.ın:~i~. 
diyet savaşı yapmak zaruretinde temiyorum, çünkü o harbi umuminin kün olduğ<J kadar kuvvetsiz ola- Buaünden itibaren istanbul Almanya dahi, ihtilalin, komünist Cerçi bu fikir doğru idi: ordu- kolay kolay amana getıref ~,ı'i 
kaimi~ olan Yunan mı"lletı"nın pek re- milletleri soktuğu cıkmazdan kurtar- caktır. • ı·~· · l d k d ce'-tı"r B·ınaenaleyh 'ıkı· tara J" • 

;:- " B l kh • d t d .. d k d ıgın pe_nrcsı a tın a ıvranıyor u. ı1un adetçe noksanını tahkı"matln " • -"•1 tin bir mukabele: ine ut'YJyacaktır. mak için başvurulmuş muvnkkrı.t ça- a ı anesın e saa or e a ar ..- eti" • 1m k . . yP 
Sovyetler hükumeti ıromlserler relerden başka bir şey değıldlr - Şehir dahilinde muame.le yapılacak ve bundan lkhsadi ~uhran, gali~lere verile- j :elafiye çalışmak. sevkulceyş pren o .c~yı il a ? ıç'i: ı111rı • 

Heyeti Reisi ve Haricıye Komiseri kliring, clamplng, llsııns, ilh ... gıbi Dün abo:am. ko:r::ıda bütün ve- sonra balık kabul cdilmiyecektir. cek tazmınat ve tamırat masraf - siplcrine muvafıktır; fakat her zn- ğcrınm can a aca ord•I•~ 
Molotov Yolda•ın, hı'" umuimadılc bir takım girmtilı çıkıntılı hesaplar k Bu .,ekilde geç gelen balıkçıların lan, Alm:mlan fena halde sıkıştı- 1 man vukua geldig-i veçhile, bu hu- takalarına çıkacak_ 

1 
eetı.ı 

" " d 1 h 1 t , saiti nakliye lambalarını mas e - ,.. d j .d d d • 
1 1 

hazır1aınakla mt-.u•uldurıer. .. •• bir sırada, maiyeti crkinile, Berline snyesın e m maz ar 0 muş ur· malları deni1e dölcülecektir. rıyor u. çerı en ve ışarı an sustakı mahzur ara ve yan ış k- • .,... sıtr': 
lemi" bir vaziyette seferlerini ı.ı 1 b k ld h ok uzun .. )'llptığı seyahate gelince: Hem, kendilerine yol göstermek, "' ihracat yapılamadığından, 'ye- tazyik, Almany;:.yı pişirdi. ·ıer Jakkilere kapılmamak lazımdı . , uk ~e 1. c.

1 
arp [
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Biz bunu daha zlynde son ayların vasayet mnkamını ~şgal etmek hak- yapmı:1lardır. k ni bir karar veril inciye kadar bu- fazla tazyikin kabını patlatması, Kalelerin ve tahkimatın vazifeleri 1 cfe.ktırh. ln&ıktere, tl . ~--1ıro.r• 
' k ·11 tl k" · f Köşebaşları ile elektrik dire - ~ "' 

mahsulü olan üçler p:ıktının, bihak- ını mı c eı ım eye vermemış ır 1 günden itibaren torik balıgwı tutul- e:r.cli kaidedir. ancak yardımdır. Esa3, on lan mi.ı- Oaıd ava uvvb e e,rı __ L İÇ"' k h j k" 1 te nll ayet ·ı.:cırb bulıluk 1 Alı !erinin karanlıkta iyi bir şeki de maa kın teliişu dıişfird!lğü l\Ios ova ü - ı, ~ .. ,ı . •ı ... - • b 1 b mıyacaktır. Cı·h~n Harbı"nı·n sı"perl. erı"nde dafaa. veyahut onların cazibe11İne d rh usunu azır.a ve tı•t. kilmetinin, ıkcnd1sini bir nevi sigor- ruz, ıc;ınız. dıyc kucilk_, büyük b_utun görülebilmesi için ura arı eyaz ~ a a uzun zamau • 
ılı b k 1 b l Adı. d h l k cephen"ın her tw·· lu·· zahmet ve kapılarak mıhlanıp kalmak de<>il- t• L' d f B ' ı.a Cbıır.1 taya koym:ık endişeıoi mahsulü ad. m etlere u cycnı nızam> go ten alçı ile badana anmıya aş an- ıye e azır ı .. uır .,,eıır. d 

detmekteyizl bir gazabı ilahi gibl_ ı_neıı bombalar mıştır. Bu badanalanma ioi de ŞehirdeU bütün devair gibi Is- meşakkatleri. her nevi ateş ve di~_-. Maslttedessüf ldb~ hkatdaya c~iU tar.J::ıan a,.. beyaP • eö;' 
ltiliflann, ittifakların hakiki lb- veya birer ejder gıbı ateş saçan birkaç güne kadar tamamen bit- tanbul AJliye daireai de dünden mahrumiyetleri içinde yaşamış, es~•. 'Zamandar da do .. ug

1
u a._~.rk, diği veçhile 

194
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tiya"• dnba doğrusu sağlam ve mu- tankların savurduğu ölüm duhmele- mıe olacaktır. b ··tb ·1 d yenı zaman a a U"en er eııuıı ..;>re,-
.. ~ itibaren ışıklarını karartma faali- on aşı veya çavuş ru eaı e e - d ··ıd· p k k" d " . l .t almakta ve heaabı buna •~_,,ı ....ıı hakkak menfaatlere dayanmadıkça rıle :Sunulabilsin!... Du-k'·inların maskelenme i•İni . r ·.,. k a b" Al e<n ır e es 1 e\'ır ere gı - I!. oıvLJI""" 

ı lb. d F k t " " yetine başlamış, koridorlardaki mır sa ıp nı,....nı az nmış ır • • " 
1 
•• • - d b . le rütmektedir. Alman istiuıı ~ .... • ne kadar yaşadığtnı şu otuz kırk se- Kuvvet çok ly ır ,ey ır. a ?. , du··n, bu-tu-n Kaymakamlarla Se- t d b "ht•lAld Al mıye uzum gorme en ır aç ye- d&Ji,... 

ne fçinde mükerreren gördük! İn - herhalde içinde yaşadığım_ız bu kaı- ampuller mavi kağıtlarla sarıl - man va a:ı aşı, u 1 1 a en • . . 
1 

b file . '. k" f d. ise, ıiındiden hazır bulun d~ıet 
aanlann arzusu, tabın.in ve hesapla- nattan daha pek tok fanıdlr. Onun ferberlik Müdürü tefti~ ctmiye mıştır. Henüz mahkemelerin hep- many<mın nasıl kurtulahileceğıni nı mısa • u n tenvıre a ı ır: dan, lngilterenin mes'ul_ b'' 
rı karşısında bir de tabl11t, maslıihat için: Hakka iilct olmı)·an bu cnes- başlamışlardır. sine siyah perde veya camlarına düşünmiye haşlamış. hatipliğinin 1805 senesinde Napoleon. A - adamları, i.tili tetebbüsiin~ 
Te eşyanın bir takım icapları ve za- ne> tok sürmez zail olur. Bu.nu ıse l\Jekteplerde ışık geçirmiyecek kağıtlar konu - de yardımile yavaş yavaş etrafın- vusturynya ~arşı yürürken, Avus- 'vanm ve mevsimin~~ 
ruretleri vardır ki, crgeç kendini yine bizzat. Almanlar idrak etmi~lcr- lamamıştır. Bu İş de birkaç güne da bir partı toplamıya muvaffak tur~a ordusu ku~~nd~nı Gene~al ğİne bailı olmayıp, her afi Y _., ~ 
gösterir. Bunlardan en müsbetine dir. Mesele, daha doğrusu marıfet: Maskelenme işi için dün bütün k d b" .. 1 k k k olmuştu. Maıc, Tuna nehrının, iller nehrıle bı'leceam· ı· sık s-'- beyan ec1ereo-.ı.t• 
bir <lclil olarak: Türk • Yunan itti- Znferdt!n veya kuvvetten ıstıf:ıde e- 1 l 1 d 1 • M f M a ar ıtırı ece ve geç va te a- d k I • UL ktllP"' 
'filin go·sterilebillr. Şarkta uzun za- derek, her ne şekil \'e surette olu!'- ey i ise mü ür erı. aari Ü - dar sürecek muhakemeler, dışa- Bu esnada Türkiyede ve bir birleştiğı yer e uin ° an Ulm ka- giliz milletini uyanık tutma rıs'' 

dürlügu•··nde bir toplantı yapmıs - ""dd ita! d k ı ı · · d t" · ı ç·· '""'" Al frll • manlar münavebcten veyahut blribi- sa olsun, dDnynya hakim olmak de. • rıya ışık huzmeleri eızmıyacak mu et sonra ya a va ı o an esı cıvarma or usun:.ı ııe ırmış ve ar. UllKu manyanın, li • 
riııe hamur olıırak ibOyük roller oy- ğll, geçmiş acı tccnıbclcrden istıfa- !ardır. tertibat alındıktan son:a görüle_ r.:ıilli hareketler ve inkılaplar da Fransızları beklemiye başlamıştı. Belçika, Holanda ve No~lcJI'' 
namış bulunan bu iki millet, yüz bu de ederek adalet ve ıusfctten ayrıl- Seferberlik Müdürü ile Maarif cektir. Alman}'adaki bu küçük partiyı F rnnsadan gelerek Rhin nehrini nıanlannda harekete haıır a,o tıl'.,ı 
ikadar sene boğu4tular! Nihayet, ve mıyarak. biitün ıııılletlcrin hukuku- Müdiirünün de iştirak ettiği bu ve liderini tc.~vikten hali kalma- geçip şarka, Viyanaya doğru yü - durduğu istila ordusu kıt~ dil'' 
ne şayanı dikkat.tir ki, en kanlı bir n11, mevcudiyet ve ıstıklii.line 1 iayet toplantıda, · mekteplerin dahili dı. Nihayet 19 32 de bu parti rey rüyecek Fransız kuvvetleri Ulm geri çekilmediği, İngili:zlerıl'l dıt· 
mücadeleden sonra clele verdiler!... edC11 iıdıliıne lılr sulhe bir an evvel maskelenme işi görü~ülınüş ve lUısıra gönderilen c1şynmn kazanarak Alman Millet Meclisı- civarındaki A v usturya ordusunu kat nazarından kaçrnaınakl~ elı 
Bunun sırrı: İkisinin de tatmin edil- knvuşmsk iınkiınlarını ar11mnk \"e Vekaletten bu hususta tahsisat is- gümrük rcsıni ff k ld "h 1 d 1 d" . ere' 
memiş milli bir emeli k:ılmamış. Bl- bulmaktadır. Onun için: Httler, ha- ne girmiye muva a • o u . ı mn e emez er ı. Harbe kat'i neticeyı v-.-_.ııl• 

l tenmiyc karar verilmiştir. Ankara, (Te!Afonlo) -- Mısıra O Al R . . .. h "h • ·ıA d 19 .. , oW"':"":.. lilds vahdetini kurduktan sonra, kıkaten çok kuvvetli ve durb n bir .... zaman man cısıcum uru (Deramı oor) ı raç ve .sb il or u ~ ·-eritı••· 
mılli hududtları dahilinde inkişaf şah iyct olduğunu ısbat etmek ister- Mesai erken bitirilecek ithal olunan Türk eşyasının güm- olan ihtiyar Mareşal Von Hinden beraber iki taraf da yekd1tşıısrt' 
elmekteıı ba ka bir cülkü> lerl ol - se. Alman milletinln vahdctinı temın Bugünden itibaren d~vairi rcs- rük resminin azaltılması için hü- burg. bu partide ve başındaki şef- bayati yollarını ve uzak s• ~· 
mayıp o hududtları herhangi bir te- ettikten sonra, mıUeilerin de vah - miye. mesaiye sabahleyin saat kumetimizle Mısır l l ükumcti ara- le. tazyik :ıltında bulunan Almnn Profesör Mazhar nı vurmak için fırsat kaçırl'Jl•siY'sİ 
cavü:ı.den korumnktan gııyri endişe- det ve ıstiklilllnt' dokunmıya mey • 8.30 da başlıyacaklar ve akşam sın<la mÜ7akere başlamıştır. vatanını kurtarabilmek için işe O f ta ve bunun için askeri ~~ .... dır· 
leri bulunmamış olmasındadır. dan verml)ecek hakiki bıı· b:ırış yo- k k d . b sman ı·stı• a ett= ..... . 

yarıynca · ·u ret ve mezıyet u· . .. cihetten zemin hazırlarr>il .. si· 
Rus'-•a, Almanya, İtalya vesaire lunu tutarak, aynı cid_cnb ıçin bu- ı· kbant haberlerı··. Askerlerı·mı·ze 1 d ~ b . k" f d sO•· 

" ı b k ı··k h un ugunu ve unun ın ı~a e e- lar. Almanya ile italyanıl'l yı· js· 1çın nyni namriyeı·i yürütmek bil • gün teK aşın11 an •o en a«mına e 
mem ki akıl mantık ve tecrübeye u- ftim11t telkın etmeli ve hır nn eı:vel bileceğini sezdi ve bunları takdir yasi faaliyetleri hep bu g~.>' ıocr· 
yaı mı? ' bu faydasız ve knnlı ho'!uşmnya son Türk _ Fin ticareti kış hediyesi \'e teşvik etti; nihayet hiikumet tihdaf etmektedir. Müıııku0 tf\ıtıİ• 

Kral Borısin nlelii.eclc Hitlerle mü- vc.rmeUdir. Çunkü, ııs:ırların mah~u- başına bu ateşli ~efi getirdi. tebe ingilterenin hayati eb1e,J1lıtlı la.kat ntmnsı ''acarların Ü"ler pak- lu buluıuııı bugünku mcdenlyetın göz Finlandlra fle yeni ticaı·et anlaş- Vntnndnşlarııı askerlerimize kış - • h . h l yaka~ 
~- " ' '" • 1 k h d" f Almanya artık, halfüı, felah ve yetı aız sa a arına tına J:irınesl, ht'p bu hummalı fruı- s::ore çcikuıı gitmt ınc bıle uile, ve ması ynpıidığı halde hilil ihracat ya- 1 e ıye aallyeti artıyor. Muhtelif · t' 1 .

1 rf h kbnl ve doumıız b ıcrtahla '· ı ı"ntı"kam gavderine dogwru :rotasını ıs ıyor ar. • ~' Uyetlerc başka bir kıymet ve ehem- c:ı 11"'
1 1 

# ır ., pılınası müınkfın olamaınnktaılır. ına.-am ar meyanında dfin Emlnoııü J J d h" · aayevı • 
miyet veren hldlselerdeııdlr. Bulgar sebep olrna_k herhalde h•çbl~ devlet Bunıın sebebi Finlnıııli•·nnın bize Hıı.lkevlııe ıle 42&0 çift yun ~·orap, tanzim etmişti. Bu zamana kadar aponya a ı aynı ~ b"o ki• 
Kralı, çok aklı başınrla ve temkinli ve mi~lct ~çın şnn ~erici ve yilz ağar- "' Almanyanın iktısadi vaziyeti bcr- me~tedir. Frım&anın 74~ : rr.il: 
bir zattır. Tatmini mümkün meşru tıcı bır şohret dCJ!tlılir... . . borı;lu bulunııınsı<lır. Fiıılaıııliyadn'l 1750 yün eldiven ve 870 fnnilil t cs- bat, ordusu hiç, birlik hisleri ga- lometre murabbaı ve yırın 1ı.ı-IO 
\C makul emelleri nıuslih:ınf' bir !'U· Eskı Moskova Sefırı mal gelerek bu hcsııp kapanmndan lını t'dilmiştır. yet az, kalkın r.ıa ümitleri pek za- yon nüfusu bulunan Uza~'ıııiıt' 
rette hnlledilmeslne imkfın bu:duğu- Galip Kemali bu memlekete ihracat yapılamıyaea- Ga e.t bauı"I . • k l r · yıftı. geniş müstemleke imparator ;ııl 
nu Bcsarab)·a ve Transilvanya mese- Söylemezoğlu ğ ı z e • crının as ere I· nun fİmal kısmı (Tonkin) e ;çi' 
••••••••••••••••••••••••••••• ._................................................................ 

1 
an aşılmaktadır. mizc .. kış hedi,•eeı.,'.İ Bu hidiselere kadar Fransa ve H" d. ta h d d arrnak 
Dığcr taraftan Finlandiyadan bil- · -' ., ın ıs n u u una v • • • r;e' 

Adliyede: 1 Poliste: ba Şehrimiz gazete bayı"leri, u - lngilterede. Almanyaya karşı gös- airdi. Şimdi de HindiÇJP1pJSt("-'-<; ... ssa tütün Gzerinde mühim sipaı·ış- ı k .. ~..,.. .... 
mum bayi 0 -man ve Bor.aL.ı.çı· ba- teri eq - ay.ıtsızlık, bir fena netict! oun kısmı ( Kambuç) ve o•·. 180 lira duş·· üren adam Bir adam yandı ler vardır. H11ttfı lbu siparişlerin .. - Al d r · l .. 
yii Faiğin delaletile. askerlerimi- vernıcmıştı. manya a uyanma çin) kısmın sarkarak .Hın ~ 

Salim adında birisi, dön F.minö- Dün akşnm, Alcsal'ny Ortn sokak akreditifi bile gelm iştir. ze kı şlık hediye olarak, 
80 

rift ı alametleri görü.lmediği için bu a hal" • ve Sii>' ı.I 
nünde helıi.yn gitmiş, ellerini yıka· 16 numarada oturan Süleyman adın- -'-- İzmir Ticaret Müdilrü Atıf ıle " ,ı . ı k b l'- b 

1 
yanusunun met ını L • .;:lı)' 

k k .,... yün çorap almıc:lardır. m.• ~ıt~ız.u • e Kı mu ah görü e - Okyanusu Av:upaya "-;-' et• dı Uın llOTira silme üzere mendilini da biri vücndüniın muhtelif yerlerin- ı"hraca•"ıl:ırdnn mürekk<'" bir he«et ... b J d c -- /\1 b -•.rt 
k k b" d ki 180 ı· d.. d k b 1 d • k · · .., .. ·•· "' 1 ır ı. ı;;.sascn. manvanın İr yolları tehdit etmeyi ~srı,,_.b-.•• .-. • çı ·arır en ce ın e .ırasını u- c çı an çı an arı te avı clMe · ıçııı fngilizlerle muzakereler yapm_ak u. • !ll~ 

şümlUştür. çırıl çıplak soyunarak her tarafına zere Ankarayn gitmişlerdir. lngılız. Müteferrlk: gün uyanıp intikam sevdasına dü- miftir. Bir Japon filosu'l.~ 1cli1" 
Biraz sonra parasını düşürdüğü- ı,rnz sürnuiştilr. Bu esnada st~arnsı- şeceğini gözönüne getirerek muh- yesi altında a~cr yük~u ııbsı. ~tıe' 

nün farkına varnn Snllm, koşarak nı ateşlemek istiyen Sült'yman bir ler bugünlerde yeniden mühim mık- D . l temel bir intikam harbi için ha - gemilerinin Çin HinclinıD .•·ol· 
heliya gelmiş, fakat parayı bula - !kibrit çakmıRttr. Bu ııuı-etle derhal tarda incir, Clzüm ve diğer yaş ve emzyol arı Miidürü zırlanmak lazım ı"ken, bunu du""su·· - e]sıılŞ 

.. A k · · limanı Saygun önüne g mamıı1tır. Bunun hademe tarafından ulevlere bürünen vücuda cayır cayır kuru rneyvalarımız.daıı mübaynatta n aı:aya git1ı nen yoktu. Yalnız Almanyanın şid matmdao çıkan mana budor· ~ 
bulunduğunıı anlamış ve zabılnya yanmıya başla nı.,tır. Ynrdımn yrti- bulunacaklanlır. Ankarntlaki müzıı- Dmıizyolları Umum Iıfudül'ii İbra. detli baskı altında tutulmasını İs· (i~ J 
habel' vermek isterken, ha,leıııe: şen aile cfr.ıı'lı \'nnnıı ndnmı sondur- , k 1 fi t ü i d d" M h r F V7İ~O 

b 1 ı ·· . ·ere er "ll zer n e ır him Kemal Ba."bora Ank:ıı·ıı"a ait- tiye:ıle.rle ona 1·ar"ı teyakkuzu ı·n - U 3 rem C.r ~ c- Ben u marlım, ama, iı;c pol si mOşlc.rdir. Umitslz bir vnziyctte J • • ·• ., ... K .. _ 

karıştırmn! 8ana kendi par11m:lnn Ccrralıpaşa hnst.anr.sine knldırılaıı .. + A~mn.n anlaşması .. tatbık mcv- ml.ştir. Bu seyahatin !llünakalc Ve· safsızlıl~ ad ile artık devamının Açık t•cekkÜt "ıl"" 
180 Ura vereyim!> demiştir. yaralı henüz ıfade "eremenuştlr. J ~ııııc gırmış, fakat henuz alış \·eriş kil~iğındeki. değişiklikle ~lükadar 01• mana51z olduğunu ve Frans:ının. .. ofe•ör Ma:shur O•man ..,Y oJdUıo ·~ 

Salim parayı alnıış, fakat iş yine oaşlamamıştır. Almanyadan en·elcc dugu ~~hının edılnıektedır. karn kuvvetlerile Avrupnda bir Yıllar<lanberi çekmekte -~Jı ~ 
JlOllse nksederek, hademe Eirlnci ynparnk karakolc. hap edilen Hu:'\-ı yapılnınktn olan talepler de durmuş- + Unh·erslte Rektörü Cemil Bil- tnhak'cüm vücudc getirmeme_ Memlclı:etimizin tanınmış etibba - mide ünserinin arneliyabnı bu;,p rtı~ 
Sulh Ceza mahkrmesine verilm1ştlr. rcv adında birlsı, bir gece karakol tuı·. Evvelil Almanyadaıı mal st'vki- sel bugün, lıir konferans ,.·ermek Ü· si ıçın Almanynnın elin _ sındao, B11kırköy emrazı nkllye ve haznkat vt' muvaffakı~t'tle !dlltP'~ 
+ Gayrimillmdil Komisyonu vez- lıt'kçisini bağladıktnn sonrn kapıyı nin hclı:kndiğl sanılmaktadır. 1 zere Ankarnya hareket edecektir. den tutulması lazımoeldi<>ini nsabıye hastanesi baştabibi profesör beni ölümden kurtaran ı~aY 111 ııtC 11 ncdarı Macid, muhtelif zamanlarda, kırarak kaçmış, .:lüıı burada yaknlan + Sem günler :v.arfındn t;ehrimiz.. -'-- Belt'diye İktısat Müfettişleri .., e N'ümunc hastanesi Ilnricıye .,.,.er dıl • 

.,... du-şu··nen f ·ı· ı·t·k l\lazhar Osman, sıhhi sebepl<>•·den okt ~ • •; 150 bin lira ı..,~'IDC'tinde bir çok mü- mıştır. de gerek zeytinyağı Vt' gerek sade- dün Üsküdar mıntnkasında teftışlc- ngı ız po ı ı ·acı - '"' haıısısı Operatör d o~ , tırıı-1ıı-,j• 
bndil bono unu zimmetine geçirmiş, Husrev Birinci Sulh Ceza mnh - yağ fiyatları bir mlktnr nşağı in • nni ynpmı.,lardır. İlıtlkilr yapan 15 lan arasında bir fikir ihtilafı var- dolııyı, ibu \'azifesindcn istifa etmiş, Şevkete, bcnı ı;ıc.fkat ,.c ıh ı.ırıı 1\ t 
diln adliyeye verilerek Birinci Sorgu kemesi tarafından tevkif edilmiş ve rıi~tir. Fbntların dabıı nııağı düşe- bakkal hakkında zabıt tutularak bun dı. Fakat Almanyada,. Hitlcrin ve onun yerine .ayni hastane profc- rlle minnettar bırakan b:ı~hc d0ı.to hfıkimliğince tevkif edilml.ştir. Araça gönderilmesine karar veril • ccği nliıkadarlarca tahmin edilmek- Jar derhal muddeiumumiliğe \'eni - idare ettiği bir (Nnsyonal _ sos- södcriııden RüşUi Recep tn;,n edil- zım, doktor Bayan l\Iüfidc: dıı 13~ 

+ Araç kazasında bir hırsızlık rnlştir. 'tedir. miştir. yalist - Nazi) partisi iktidar mcv mi., Lir. İsmail Hakkı, Cafer ve !\'c!~url~fl 

- Gel dedi, biraz uzan... Sana kendi elimle bir güzel ıhlnınur pi
ııireyim ..• fyicc dinlen ... Yemekten sonra da biraz uyursun. Haydi 
yavrum. 

Gençler üzerinde nnnemin lıocal ıktan kıllma şefkatli bir otoritesi 
nrdı. Kız bunn muknvemet edemedi. Kalktı, beraber odadan çıktılar. 

Ben de odama çıktını ve giyindim. 
Annemle aşnğıki taşlıktn buluş tıık. 

- Alıkoyduğuna iyi ettin,. dedim, dün gece uyumadı, sinirleri ha-
Hp oldu. 

Annem düşiinccliydl: 

- Sade o kadnr değil, dedi, ben bir şeyler hissediyorum. 
- Ne gıbi! 

- Var bir eey ... Anlamadım d nha... Fakat var. Bu kızın içinde 
bir ıey vıır. Söyliyemiyor. 

- Nereden anladın? 

- Ben anlanm. Hele bir iki gün daha eerstn. göreceksin. 
- ~izden bir eey mi saklıyor? 
- Öyle gibi geldi bana. 

Tuhaf ııeyl İhtimal ki Seyfi de bunun için onunla alakasını kesmek 
istiyordu. 

- Ne olabilir! dedim, arada başka bir erkek daha mı var? 
Annem boynunu büktü: 
- Kimbilir ••• dedi. 

- Yok canım, dedim, öyle olsaydı kıı boradan kalkıp oralara ka-
dar gider miydi? Hayır! .. Günahına girmtyellm. Seyfiyi sevdiğine ştıp. 
hem 70k. 

- Ben de cilnahına arirmek Is tcmem. Halinde bir ma nmluk, bir 
~rlık var. ~ rikkatime ·dokunu yor. Yoksa o kada üstüne düşmez. 
dım. Ra7ır... Öyle bir .., d-tll... Fakat bu k11ın bılmediğlmis bir 
aeraı var. 

Bü,ıiik milli roman : 7 8 

Yazan : Server BEDi 
- Dorcu vardır, bir şeydir, herhalde maddi bir sıkınb ..• 
- Öyle bir şey ... 
Fazla geç kalmamak için evden çıktım. EV\.'elii. alay kumandanının 

işini yapt1m, sonra nlnyın siparişlerini nldım, uzun za~andır hasretini 
çektiğim 1 stanbulda biraz dolıı~m, bazı dostlara ve akrabalara uğra -
dım, günümü boş gcçlrmiyerek eve döndüm. 

Annem beni taşlıkta yakaladı: 

- Oğlum, dedi, bu kız hasta mı, nedir? Sabahtanbcrl titTedi, ağ· 
ladı, inledi, durdu. O yollnrıln, o karlarda, tipllerde zatürrceye filan ya· 
kalanrnıs olmnsın, dedim, derece koydum. Harareti yok. Durup durup 
atlıyor. cNen varb diye soruyorum, clUç !> diyor. Fakat var, dilinin 
altında bir şey, var. 

- Doktor çağırnhm. 

- İstemiyor. Yalvarıyor: cÇağırmayın> diye.. Bir gizil hastalığı mı 
var, nedir? Yürt'ğlırıe dcrd oldu. Sen yanına bir çık baknlım. Bekliyor
du seni. Benim kuyolamda yatıyor. Ben gelmiyt'yim, sofrnyı kurayım. 

Kızın yanına ı:ltt.fm. 

Beni eörünce sevindiğini 'hissettim. Sabahki gibi yüzil bembeyazdı. 
Gözleri atlamaktan kızarmıştı. Başucuna otu:o-•iom. 

- Neniz var? dedim, rahatsız munnıd 
Göderiıal yan kapadı Te cevap vermedi. 

" yan hemşirelere açık t~C'k"' 

- Rir doktor ça{\'ıı ayım, dı•dl ııı . 

Hemt'n gözlerirıi a~lı ve kıırkıı ıçinJe: 

- Hayır, hayır!... ıledi, rıc:ı ederim. katlyen ... Lüzum yok ... Has-
ta değilim ... Valideniz derece koydu ... LOzum yok ... Hasta değilim. 

- Fakat Şefkat Hanım, sizin, lıizim bilmecliğimiz bir ıztırabınız 
var. 

. ~e? bunu söyleyince, kızın goz Jerinin ucundan ynnaldarına doğru 
Yıne ırı yaş taneleri yuvarlanmıyn lıaşladı. Bu, bir itiraftı ve bana tah
mlnımde ısrar ccsarctını verıyordu. 

- Haydi, dedim, Şefkat Hanım, biraz G"BYl-Ct ediniz. Ben sizin fe
nnlığınızı ıstiyen bir adam değ11lnı. Benden size bir zarar gelemez. 
Söyleyiniz. Vnr, değil mi? Bir ıztırabınız var, değil mi? 

Gözlerini ltapndı ve tltriyen dudakladle: 
- Evet, diye mınldnndı. 

- Tamam. Şimdi scıyleyiniz. Bu ıztırabınıı vücudiinüzde mI? Bir 
ha taııı;.,mz mı var? 

mi? 

İçini çekti: 
- Hasta değilim, dedi. 
- Demek bu ııtırap vficudıin!izde dcğll ... 

Şefkat cevap VNmedi. 
Tekrnrlarlım: 

l\111nevi bir ocy ... Öyle 

- Hasta olmadığınızı söylüyorsunm:. Demek vüeudünüzde bir ıztı
rap yok. Değil mi öyle? 

Yine cevap vermiyordu. 

- Üzme>·iniz beni... dedim, size ıztJrap veren şey nerede? Vücu
düniizde mi, ruhunuzda mı? 

- Her ikisindede. 
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liitler 
Leopo'd 
mülakatı 

f:laman devleti 
kurulacak mı' 

Belçika krah L~opold 

Avrupanın ve 
isyanın i111ar1 
lnıilteresiz 
ya,ıla c ak mı s 

Bunu söyllyen Bir 
Bulgar gazetesidir 

Sofya, 21 (A.A.) - Zora gıızetesi 
.Macaristanın üçlü pakta iltihakı, 
Tuna havzası memlekeUcrile BaJkan 
larda büyük bir ehemmiyet alacağı
nın şüphesiz olduğunu yazmaktadır. 

Guete diyor ki: 
Avrupa ve As)•anın yeniden imarı 

/ran ile 
Araplar 
arasında 

Basra körfezinin 
mukadderatlnı ta
yin için bir kont e
rans to~lanıyor 

Tahlili 

sfiç 
bir tebUi 

leri hakkında bir bayii izahat ve· 
riliyor9 fakat bütün ba babialer ve 
izahlar dikkatle okunduğu ve tah
lil edildiği vakit zihinlerde kat'i 
mefhumlar husule ı;elmek fÖyle 
dursun, bilik.is, büsbütün karıtık 
yekdiierini tutmaz fikirler peyda 
oluyor. Zaten yeni nizam propa
gandasmı yapanların asıl maksadı 
da bu olduğuna, yani bu davayı 
10nuna kadar kaçamaklı ve ica
bında her türlü tefsir ve tcvih 
müsait bir ıekilde bırakma., uldu
iuna JÜpbe edilemez.. 

EDEBİYAT 
Namık Kemalin doğuşunun 
yüzüncü yılı münasebetile 

Cezmiye dair 
Namık Kemal bir nzektuhunda Cezmi
den bıkmış olduğunu söyler. Bu, gayet 
tabiidir. O, ne tiyatro "ıuharriri, ne de 

romancı olarak yaratılmıştı. 

Sahife: 3-~ 

iııiiz kralı iki 
ıutllk söyledi 

Londra, 21 (A.A.) - lngiliz 

Kralı, bugün parlamentonun yeni 

İçtima devresini ik.i nutulc la aç

mııitır. Nutuklardan biriaini, taht
tan lıizznt kendisi okumu~ur. 

Kral, nutkunda ezcümie şöyle 
dcrnirilİr: 

Millctlerim ve müttefiklE"rİm, 
hürriyetin tcmh edilmesine kadar 
tecavüzcü milletlere karşı müca -
de1eye .devam azimlerinde mütte
hittirler. Ancak hü•riyet temin e
dilincedir l:i, bz.vikten ve cebrü 
:-Jdetten kurtulacak milletler, ni

zanıiı hürriyet ve sosyal esaslar ü
zcrinc!e yeniden birlikte çalı :ıbile 
ceklerdir. 

1 
İngilteresiz yapılmnkln kalmıyacak, 
hatta nüfuzunu kırmak mnksadile Yeni nizam davuınm bugii,., · 
İngiltereye rağmen yapı)acaktır. 1 ıekı1 ve mahiyeti bundan ibare. Yazan: Ahmet Hamdi TANPINAR Yalmz İmpnro.torluğumun ve 

Bütün gazeteler, iidilnne bir ısulh olduğu meydanda iken, durup 

1 

müt:efildcrımin ordularının bnha-
lehinde çalışan diğer devletlerin de dururken Türikyenin de bu niza- Xnnıık Kemalin, Cezminln ikinci Nıımık :Kemalin, macerası tarihlE: dırlığı ile değil. fakat ayni za-
ü~lil pakta girecekleri hııkkıncln Von ma dahil olduğu iddiasına ortaya 1 cildini _bitirmemiş olnuısı teessüre tesbit cdilml« bl.'yle bir adamı kah-, ~anda shil müdo.faa kuvvetleri-
Ribbentrop tarafından yapılıın be • atmaktan ma'-••t ne olabı'lar· ?. Ta- değer bır keyfi~ctt.i_r. Çiınk_ru bu cilt • nın fccleıkarlıl!_'°:ı ve millctlerimi11 t t ,.. ı · &- 11 rnmnn olarak alması da gösterıyoı· yana ı neşre nıe .. ~eı ır. b•· bat I • ül' "h e ııadccc bugflnku edebıyatımııın sebat Ye jl·damı ile zaferin mü -
Diğer taraftan Utro gazctcs: de 11• ıra ge en ye~. m a a- başında bul tınan ·.:e bı"•den • ····e!ki ki, onun nsıl maksadı. Sokullunun b 1 

k d 1 - b kl •• L ' • • emmen u unduV.una itimadım 
Bitler - Boris ıniilfıkntıııın ehemmi- za, ma sa ın .. orta •111• ır. yo a - nesillel'in dııytı• ve <>örüslere bir IH'• ölilmü ne iır.p:ını.torlukta bacılı•·nrak .ı M .. l · · k b 1 b dd .. '"' · v J var;;ıır. ı! etlerim, "U""dıkloı ve 
yetıııe ışarct etmektedir. ma tan ve oy e ır J ıanrn ya- vl kayıınk vıızlfosini gören tnr kitabı ol:ır: fecaat ,.e kt•,mel:eıı. devi' nin "'C- 1 "' ..--

1 • ça ıştıi.:.ları her yerde harbin tehli-

1 
pacağı aksülameli an amaktan tanıamlnnmuı bıılm::ıkla kıılmılat·ak- niş ve canlı hir tablosunu yapmnl:-

D gıliz Başvekili ibaret bulunduğudur. tık, nyııi zamanda bu büyük mubr- tı. Bu gcııiş tnb!onuı: orta ında, Na· kclcıi~e ve a::.ır imtih::nlarınR ha-
IZUDfarı so" yledı· •• Şu halde tebliğin zahiren~. ~irin .hakiki_ ı_i nşn) _kudretini, tenkit mık KcmnJin en iyi taraflarını şah- len sabırb trıham:nül etmektedir. 
y . . .. .. b .. .. d ~ e gorilşlc•rını malum ve muayy<'fl ııiyet ve sedyesinde tnşıl nıı kahrn - Hükfi!:ıet:ınin, Amerika Birleşik 
L d .,1 ( çıkmaz g!bı ~orunen u S_?Z~n e bir hayat parçası üzerine tatbik ediş man, heııuz bu ahlaki inbilalin yu-z Devletİeri ile münasebetleri, bun-

on ra, - A.A.) - Avnr.ı Ka • • az çok hır mana bulundugu ııater Şt>'dinl velhasıl san ... tka"r ve ~1u- te -marasında Kralın 'flUtkuna cevap o- lran Şehinşahı . .-J! .. •• güstcrmedigi 1yi d~\·irlcrln bir yad:- dan d:ıha fozla samimi olamaz. 
Jaralt verilmek üzere tevdi edılen bir Rıza Pehlevi Hazretleri ıstemez hatıra eehnekt"'"r. fekk.ir sıfatile onun, Osmanlı impa- ~iin gibi ynıııyacak ve mücadele e -

til!Londra, 21 (A.A.) - Hitlerin Bel- takrirden sonra Başvekil Churehıll, Diğer taraftan Boiaz1arm va- rn.tnrluıcuııun mukadderatını asırlar dccekti. Kitabın hazırlığı dıı bunu Kralm ikinci nutku 
~ Kralı Leopold'le görüştüğiı söz alarak bilhassa demiştir kı: Kahire, 21 (A.A.) - El-ahrnm ziye~i, Basraya İ~mek iddiuı gibi içın tcsblt ed~k mühim ve buhranlı gösterir. Kralın, parlamentoda 

~ındaki haberlerin, Cenubi He. Bugün harp vazıvctiııi izah et _ gazetesine nazaran İran ile Arap b b" dan lel . lıır dcvrınde, ımparatorlu!;-un bozul- N k K söy -
ı·ı Fra B 1 'k L'l d J ·' k 1 a ıs mevzuu yap mese erın mı~·ıı başlı~·an mu-eaa~eıe . • h- :ımı "emnl, ev\•elii romanına ledı'g~ı· ı"l·ı·ııcı· nutl·unu Lord it e nsız Ye e ÇI ·a :rıAn re mezsem Avam .Knmarasının beni ınenue ·et eri <Irak, Arabistan, Ko- d B r üli.ka nd R .. J ~w rı ve :ı bir devşirme çocug-unu dc;;.il, bir si- ' • • -

/inden muteşekkil bir Flamand ~ • · · · Akd · veyt ve Bahre\i.'n> ı'n Bası·ıı ko"" ı·~e7 •1 e, er an m ta an ve us- lüki nııınz.ıırası karşısındaki hakiki a; lar Kam:ı.:::ısında Lor<l Chancdor 
'41:\'lcti mazur gorccegıne <!llllnım. enız ~ !arın( Alnıanya ile cayet mühim vaziyetini de oğı·enmiş olacaktık. ıı:ıhly_i kalıraman olarak seçiy~r. leı-ı nin teşkiline mütedair haber· harp sahnesi hnkkınıla beyanatta im- kıyılaı·ında üs terkelmeleri mümkün Cezmı, temiz ve ahlaklı na _ Simon okumuştur. 
~ e. ayni zamanda çıkmış olması lunmanın ımm:ıııı olduğıınu zannet • olup olmadığı meselesi İran He ınez- meselelerde tamamen anlattık) Namık Kemal bir mektubunda ınu.,kir, :faziletli, hatti dev:in örfü KraJ, bu ikinic nutkunda da 
"'- fıyetj Londrada mi.nalı görül- miyorum. Akdeniz.de iki harp cere.- kur Arap memleketleri arasında ak· tarzındaki tebliğlerinden ıonra or- Ce7.nıiden bıkmış olduğunu söyler. ustiıııe rıka-··'· keclar . h 1 1 """kt d" Al 1 H bi u n t b"id' O u· t " .....,. faziletlıdir u asaten ..ny e demi.,tir: ııı c ır. man ar geçen nr • yan etm<-~dlı. Her ilıiı;i de bizi a- tedilecek bir konferansta tetkik cdi- taya çıkarılması da tabiatile dik- u gayet 11 1 ır. ' ne ya ro mu- Bir cirit o u · ' ·..- " 
t lltııide de, böyle bir devlet kurmnk kcektir. k d harrfri 11e de romııncı olarak ~arıı- Y nu esnasında ımpar::ı - Müteammid bir hilebazlıkla ve asa zami clen·c , 'u .• ııcl u· eder. ate pyan ır. 

1 
' 

8 
f . d . . .1 ! torlugun .en kudretli adamlariltı ta-

~uı·unda bulunuyorlardı. Acletç< ,. , ,.,, ıl •nuna kareı Bütün gazeteler hakiki düşmanın tı ınıştı. ır ıra esının zorı e ve ııışıyor himıı 1 1 h cebrü tıidc!etle, Almanya, sulh fa-it.- Mı~ınrı ,.<' :'>ın . ş kn ıırılıııııı müda- Almanya olduğunu l<nydcrliyorlar. bi D~~pd dd~rurkodken ~yl • olaböylıek 1 zi~ni kabil
1
" i):c~lel"lle cibda> 

1 
dediğ!. • Fakat 

0

bu ı.ev!:C~h~~ 1:~ C::h 
01:.;'~f~ aliyetine kendisini vermiı birçok 

'Giy anlar karma- faası va ı:ı ıı • .ın daha biı· kaç av Almanların, Bulgaristan ve Yugos- r ~uru e 1 uya veaa e ca ~ız estğar 1 ~şı /apuı~·a b~a ~~~~r . a. ikbal için kullanmayı aklına bile g~- hür .1i'let!eri boyunduruğu altına 
L evvel lıu ı .. ır!ııha mıişkiıl ve şüphcÜ ! lavya üzerinden, bir taarruza hRzır- babısler atmaktan maksat ne o- l 'at rahttıı· ıdjanlıs adı: otn lial ~r ı .. \n"':i ~irmlyor. Ondan ııacfece yenl a~bın sokmuştur. Bu suretle İstila edilen 
'l8r1Şlk bir halde güzukebı ıı uı. l<'akat bugün, ıstilil I Janmaları intıbaı kuv.l-·eUe mevcut - lab:lir? Türkiye herhalde, kendi l ıı n 10 e_. >en 1 a erı, m~~s 1 Irnrı haı·blne ittirak için istifade e- memleketlerin hükümetlerini bu-

• kuvvetlen üwriıııize dü§erse vazife- tur. General Wavl•ll ile Generııl vaziyetini rok iyi miidriktir ve ı:ıh V!' l!!~ı~elerlle ve bahM>t~ıgi de- diyor. Bu Iran sefel'i, Cczminm tabir 
f1C'8t ediyorlar ınizi Wışar:ıcaJ>ımıza itimadım var - Henry Vilsonun yeni ;\Iısır Harbiye k d' . 1 •. d k •. bT N" 1 vırler kcndı renk ve hususıyetlerl, rnlzse chıırp &eneler· dl B d raya l:abul etmekle bahtiyarlık 

(1 lııei .. hif,4-n dev-> dır. Nazırı Yumis Falt-h'e yaptıkları ziya .:an e: ~.::i?ıbir~=~· 
2
.:..:;, e:~ ı asıl hayatı yapan örf_ -.e iitletlcrila Cezmi, Osıuanlı ordu 

1

:nu:· ıen ug~z~ duydum. Bu memleketlerin ordu 
'd .. k l Yuna İ tan t LJ retin İngiltere ile Mısır anısında .Y . . .. - yıışnmıyoı'du. O faalıyet saha"ını ve en kahraman tarafıle, sadece ınu kuvvetlerinin, diğer milletlerin te 
~ eıpe ~ıt~l.arını aurme le o - .. n s . ' opra~ arı?l yakın ve SJkı bir askeri teşriki mı?- 1111' gihı gorunen ba meseleler, her an yenileştirmek ve gı>uişletmek zaffer bir kumn ıdaı d · n F iki - ci insanlarile Ol"r.-.ber, halen be -
~aranı bıldınyorlar. mustevlıden temızledı salye dehllet ettiği söylenmektedir. hakikati halde on bet ayclanberi, I istiyen mücadeleci bir iradenin ken- run da heğendı- ·

1 

bi• \,a~ı' 0 

1 o- nim kuvvetlerinıle yany.ana ha.p 
ı,ı \lhteHE noktalarda Yunan kı· Yunan milletinin bir küUe halin- " • • yani bu karqık harp çddıimdan- di içinde çalkanan fikirleri hır ta - o·· zden1ı'rog"•lu ogı rp r~ml an o an etm--kte olduklarınd ... ~ ... -m~ .. -L 
""'a 1 d Ye N L _ • k -" • d ğ t k · t--'·. . snıan aşa ı e tanııı- - ""' .-... ·--

'
tının yeni İtalyan Backuman- e birdenbire ve h<'yccanln dilşmana Dl ızam,, ucrı, pek çok defa söylenmif, pek . ım "9'.as agzına_ a 1 m. a_ ıs •:uıgı yor. h • " i u •-•· r. yet İ11Sey~emekteyim. 

A- .ı Gen::ral Soddu kıtalannın karşı ayakl~nmnsını • mevzuubahse - h kk d çok defa kurcalanmış hatta bu ıç n bu sana erın u::Anıgıne mürn- Adil GI . . . 

~l~\ .. •tluk irindelci mu'-~··emetı" I den Churehıll, demlıtır ki: a ın a . . . ' . l'Bat etmicti. Bir roman veya tem:ışa 1 ıayla Gazı Gırayın esa - Yaz bidayetinde askeri bir fe-
. .. -r ;ı;... ,. . ta b k ~ ıtıbarla bıraz yıpramıf, baraz da h · 1• . i lizı 1 n- ı etleri üzerine !kizli bir saray en ı · ı. ~ F k tl•r d ki b"ld." .1 k ı unanıs n, as ına ugraıııış ol - c1 inci uıhifeden ıHv•m) . . • • • mu arrır ıç n mge en vası.wr- . . • aıı.:ete u~rıvan .. ans:ı, ınütare e 

.ı.: ına var ı arı ı ırı me te- makla beraber, topraklnnnı h~nn teaarını kaybelmlf 111eselelerchr. dan hemen hemen tamamen mahrum- tııkasına gırıyoı ve genç prenı;le ti l b 
~· Bu kt 1 d u 1 1 ~ .. ~ rupa.da, Afrikada ve Asvada mevcut n· L!.. b··~~ bu leJ . . Penhaııın rd 1 b şar arını ta ep etmiye mec UI' 
'l<l no a ar a a }'an arın. , hemen kiimilen müstevli askerlerdm bütün diğeı· tarihi hıık;ızlıkların ve ur ... ,.e, Uuuı meae er uze- rlu. insan kalbini yapan zaaflardan sı aşı 0 uyor ''e u aş - k 1 
~~akarışık bir haldc ricat el - temizlemi.~t~ (:ıl~ışla_>. Müstevli oıs- Lugünün şeraitine uymıyan vaziyet rinde 11ylardanberi durmut, onlan hi\birıne inanmıyordu. Mutlak ve f,ın dı·ufmdn orıilen acayip tl',.şkili- a ınıştır. 

y c oldukları anlaşılıyor. kerler, butun ~ann:ııe . bir haydut- Jeriıı tacliU > i~mi vt-ı'ih•bileı·t-ğı lelın- her cepheden uzun uzadıya tetkik <laı· (Cr\evcll bir kahraman telikkiai la ıiuhll oluyor, nihayet gen\ rı~:cns-1 F ra!ısanın fe!aketindcn istifade 
l tınan ordusunun ol cenahı, j hık olarak tavsıf eıJılrhıl<.'<:ek bil- iş- rü:ı.: ettirilmektedir. Bu kitap ıııillet- eylemiş ve hak)a,.mda tabiatile vardı. C<Jınertçe vatan ve millet u- l<'ı-1111 _şchrıy~ı 111 deı;k;~lc~·ıı_e vldur~l-1 eden ltalya, bu fırsatta müteca -
~"tt 1 1 d y ı - · 1 - ~ k d' · b k b" . i nıc eıı uzerıııe, Cezını, ıkı sevgılıy: . . • ~:ı ı, ta ).'an kıtaatını ikiye böle- e unaıı stanın uzerınc sn dınlnıış· leriıı _İngiltereyu v.e vnıııı Jıarıı he _ kararlarını ve hükümlerini çoktan guıuıııı en mı ıra nıış 11 nsaııın rö dükt . 1 · d . . vızın yanıbaşında yer almış ve 
ııc k b ı 1 ıl j fi . . .. ~ peşıntleycli ve yıılnız bunu ıınlıyoı·- g ".1 en 11?1118 ıaıı an ayıılıyoı. . d. y . . . y Ce ır noktadan ayırmıştır. ar ~r:. _ ~ .. de eı ınc karşı bır nevi pleblsltiııi v~r.mıstır. Bunun boyle oldugun .. u du. Kısaca hu.Iasa ett~ğlmiz btı ın~nu. şı.'?1 ı unanıstıma karşı ka_sdı bır 
~ lltıanlılar, bu hafta başında Ka-

1 
Gozonuıırle. tutacagımız bu ıkı t~~kll_ c~ccc~tir. Erıtcmıısyoıınl malı bıaimle uzaktan ve yakından mu- da esas yt'rı Adıl Giray ile Periha- hucuma kalkmıştır. 1atıbdada 

ı.llıdas nehri üzeriııde italynnları ı ::ı~y::~i~-~: ;:1rdeıı1~ıi:~nna~~~keıı~~~u hfı·lldennb~!tk·· ın~ıbaları:ıa gdrde hu itti- nasebeti olan devletler ve milJet- Bunun haricinde bütün lıeşcıi duy- na ııit fasıl tutmaktadır. Kitııp bu knr41 bu mücadeleye yeni bir ar-
,., e •"k k ı · - ~ o • - .ı ın u un azası .-..vrupa a anlaş- I · ._ · b' gular, onun için ikinci derecede bile k"\ ı k \ h • k d k 1 ~in t.ı ten. so~ra An:ınvutlu - s~- pn~ağı;: Bizden .söz değil kraııt bcl·- ınazlıktan evvelki vaziyetin avdetine erın ço& ryi ıdliklerine fÜphe et- değildi. Bununla beraber bllhass.'.l ş~ ı ı c :ı men, atta C<?znıl ismi a aşın ·:ıu masını iyi kar ılarım. 
~ _de yenı bır tazyıka tcvessul lcnıldıgı "annatındeylm ve katıyen karşı şimdiden bir blok teşkilini ta · memek lazımdır. Çünkü Tü:-kiye- ti}ttlro\nnnclıı insan ruhunu trtkil: bıle luzıımsuz olurdu. Ao;ıl Cezmi ıo· Bu yeni o.rkadaş:ı, imparatorlu -
~ ltııılcrdir. Arna\•utluk sahili ya- iiınlt ediyorum ki daima ağır bir yuk nhhüt etmi~ buluıımaktad:r. nin gizli, kapaklı hiçbir fikri, hiç- ctmi"e ralışıı· ve bunda mmaffuk ınnflnı, ::_~~mi bu 1sur1eue en guzcl ta- ğum memleketi, bütün yardımı 

l'lırıd 30 k 1 . "d .k . it d L l k ki d b" 1· h" b• . . " " ıa nrut< udı <.'nm ş o an ~enç adamın k Y . ~ .. n ı ometre ıçerı C! ı ı a. ın n. uu unan ·ay~a arımız rın Ayni mahfiller, ikinci iltihakın ır eme ı, rç ır sıyaseh yoktur. o\dul'runu da zanncd.,ıdi. Yalnız bir lstnnhuld:ırı so ba 1 . ğ dü yapaca tır. U"la::ustan, cesur mu 
~ ~ Ussü olan ETgeri ve Tepede- \ unanı~tana faydalı hır !.ardım 0 - R11ınanyanm iltihakını teşkil edece · Biz selanıeti daima doğrulukta, yazısına hafif bir şüphe sı:zar: ro- şuncesi ~yet ~~!dir~ ~~~~k~ka i: kavemcti ile, şanlı mazisine layık 
~il tehirleri buradan Yunan ileri lac:ık nıs.bettc a~ ıl'alıilcc~gız ."e Mı- ği kanaatindedir. Ilıınun ise büyük dü:·üstlükte, samimilikte arayan mandan bahsederken, kendi inin de kincı dit tamamlan .. aydı bu kadar olduğu'lu i'";>at etmiştir. 
tclce~inin iki hedefini teşkil et- sıra ~arşı o)an v~zlfclerınılzı, o~~ı~n bir manevi kıymeti bulunacaktır. b' ·ıı f D'"nk.. !L. • d hıı znmnnlnr bu \'ad ide iki tecrfilı<! . 1 b' k"ld ııı.Lted" lopıagıın ve hııya .. u Wr yol olan SU· 1\tihver c'iplonıns'ısı·, o. ı·~·a".·etı"nı· bı"\ . ır mı e ız. u u taruıunız e, guze ır şc 1 c tcşekkulünü yapmış «Akdeni dek' k il . ~ ır k 1 

1 
., J ~ buıün"ü tarihimiz de bep bu le- ~ aptığını, fakat, belki de kabiliyet- olnıı genç ı:ıskeı in kendı ahlaki ve ,.. • z. • ı uv:ve enm, 

Bu ·· ·. k . ve~·ş ·nıı:ı ını ınud:ıfnıı etmek sure- tüıı milletlerin siyaseti üzerine aynr sizlik yilzüııden mu\"affak olıımaclı(::- !bil' · ti · ı b b 1 urkı,•e tt f k da f d ~b::.u ılcrı . hare -~~ı. muv~~fnk. ol: tile, ifa edebileceğiz (alkışlar). etmiştir. miz ve asii yolda yürümekle eeç- c 1 nı~zı~<' erı e tn an ta arar, zıd " 1 1 a m n ay 3• 
"--c takdırde Gorıce mud f 1 Başvekil bon1b 1 ı · ı· · S · • t nı söyler. bir zcnıın \IWl'inde, lfı ııcı asır <;onu )anmaktadır• 
qc A. a ı erı ' a anan saray arın - Bloka dahil mflletlerln lıeveli u. mıt ır "'.:e geçı>:or. ecıy~ıı mer ' ımparatorlut"Uııun mütefessih h.ı - • 
ltqı rnnvutluk sahili yakınındaki dan ~alkıp Avam ~aın~":?sını bızzat mıımiyesinden, Avrupada ha~içte o- ruhu t!!ııl, emeh ve gayesı çok le- Hu itiraf~ o_nu ne tarzda bir ıJik- vası içinde muasırları 1le yaptığ• h1- Akclenizde kuvvetlerim, bütün 
'ıl ~an kıtaatının muvasalası ke - a1:m~~a g~len sevgllı lı~~um~~rlcırını lnrak yalnız İ~veç ve İsviçı·e kola - miz ve çok açık böyle bir milletle, iket sevketmıştı? Namık Kemal, kcn- yuk tezadı gorcct>ktik VP. Cezmi. nı~- ihtimallerJe vazifesini şayanı 

ltıı11 olac:ıktır. l~b.cıl _et~ıkten "oura ı;ozlcrıııı şöyle t·ıık ve bunlar d:ı, Avnıpad:ı iki Yel- hulU. ve aamimivetle hareket j clisiııc'len belki en fazla ve en sarih hakkak ki •devlet ve ını"lleti"• kuı·. b bıUrmıştır· b · ' .. • meınnl\:.ııİyet bir tarzda başarmıya (•"nan teblı•gv 1• · ancı cisim gibi kalmayı tercih et - etmek .... rt!le, her ne huııuı _ ~<-kilde bahseden muharrlrimizdir. tarmak için nef ini muhatarnlara a- ı d 1 .. . ,... Gideceğimiz yol uzundur mezlerse, kencli\iklednden bu blrıka ..- ~ k l )azır ır ve mem el-:etim, bu mın-
""tırı G"d 1 bil 1 d ta ob::sa olsun anlatmamı - Hiçbir muharrlrimiıdc E:serle arka- tacıı. _ve ~ıılı ii.kılıetlne, miicade.le ta.k'.iadn, Mısır ve Tu··rkı"ye ile ı.ıy-

'lıa~ a, 21 (A.A.) - Yunıın başku- ·ı eceı,rimiz rol uzundur. Maruz < a o n:ı~yı lişüncc<'klerdlr. 1 2 k sile N k K ı & 
~~anlığının diln ak,.am nesretmi• buluııdughunuz tehlikelerin en karan . Porte.kızın mu_ vafık va:ıiveti, Mnrl- ya imkin yoktur. Ondan sındaki yaratıcı şahsi)·etin arasında- ev ıııın neıe ve amı ema ın metli ittifak rnuahedelerinin mev-"..ııt " • v " d l ad ki biz ka --L ak kııhrnmanlıırı için tabii olan o cSün-

8.) u 25 numaralı tebliğ: lı~ tar~!larını da gizlemedim. Çiin- rıd. yolılc ve bılvasıta kayded1\mek- ~ ~y .. ı~, e ~.fi ~ aç I ki ınünıısebeti onun kadar vuı:uhl:ı ııi> iıııanla gidecekti. Şüphcıdz k.i biı· cudiyetin<len faydalanmaktadır. 
ı.ı11 n gunlerde Epirde cereyan eden kıı İngılız vasıfları, taliln en ınıık•is tedır. ribı Col'Wlel'l •. ~pah .sozler!e veya 1 bulınak nıilmkilıı değildir. Buna rağ. başkn tarzı hal de teklif edılbiliı·! Amerika Birle!'ik Devletleri 
~ ~~fakıyetli muharebelerden son-1 git~ii:i anlardadır ki en parlak deıe- SovyeUerin pren'<ip itih:mle mu - çok kapalı loruDell açık lllitaplar· men romanlarından bahseden ba~l:a O da Ceznılnin İııtanbula döndükten Hü~ümetinin b:ıhriyeme 50 torpi-
111 u~rnunı geniş bir cephede mağ- ceyı bulmuştur. Şimıliye kadıır bu vııfakati elde edilmiş bulunnınktadıı·. la siyaıet çevinniye kalkıımakta- ı bir vazı ına tesadüf et d"k sonra muhitin tesirile bozulması ve do muhribi devretmek karanm 
~ı::e~.~~1dulaTrımkı1z şimale doğru harp ta~ ~~ihdlı bir Atmanya ile illolotovun seyahatinin sını budur. ki manayı cidden anlıyarmyoruz. B • 

1 
b b me 

1 
• &ırf iktıdar ve ikbal hındle bir iht.ı- men~nuniyetle öğrendim. 

°"91' .e u::u r. an ar, 200 kamyon, .Y~rı v:c a~..:' örtte bir silahlı Bü - Avrupanın müttehit idaresine kııı·- Bu tarzda siyaset ay1ardanberi ununa era er Cezmiye ıışkla lal çıkaı-tmıya gidecek kadar ~iş-
tiltl turlü malzeme iğtinam edildıği yuk Bl'ltnnyn imparatorluğu arasın- şı koymuş olan Yunanistan, deliliği- ba halarda b ' mili ti ı çnlıştıgı, kitabının kendi yarntılı - ınes.i keyfiyetidir. J•'akat buna pek lngi!ter=nin istilası hakkındaki 
~~esirler de alınmıştır. d:ı yapılnıı~tır. Böyle olduğu lınldc 

1 

nin cezasını çekecektir. d" z~ sabelk' .! ~1 e er nez- şınrlan gelen 1..-usurlnrını, meziyetle· ihtimal \'f'rllemez. Çünkü bu tarzda Almnn planlarının muvaffak ola-
~ 0rlçe mıntakasında kıtııatımız ve bunu (l kad~r dıı f~nn başarmadık. Türkiye şeraitin icabatile yeni A.v- ~n e 1 muesaır olnıu~ v.e bel- ı ı inin ibzalile tcliıfi ve şuurlu bir su- bir pliın Uısav\·uru için Nnnıık Kc- maması, Alman askeri kudretinin 
tt...~. J>arlıık muvaffnkıyctıcr elde Karşınm:dakılere ayni dereecclc ve nıpa, Akdeniz ve As'ia nizamı lehine kı bazı semereler de vennıtür. Fa- rette ibzalile telafi etnıiye gayret et- nııılden çok başkıı türlü bir nıuhıırıi! kayı~aklarına karşı hücumlar, Mı
,~er ve 1\larava dağları silsile_ hatta icap ederse daha :fazlıı silii.tılı veyahut yeni sistem. aleyhine vazi _ kat (her yiğitin bir yoğurt yeyifi tl.ii muhakkaktır. Ayrıca garpli ı o- liizımge)lr. Namık Kemal içtimai fi. ıırı ... Sudnnın sıkı müdafaası ve 
>.. 

111 Yüksek tepelcrlnı ac:tıktaıı sor.- olıı.cn.ğımız zamanı itimat ve ümitle yet almak. nıecbuı·l•·etlncle kalacak • ı vardır) sözü mucibince, on millet ıııunı ıniımkün mertebe yerlileştir • millerin şahsiyet üzerinde nüfu• ve -~ t " - .. n· f , f .. hatyan donanmasına yapılan mu-
~ Qlltp tarafındaki yamaçlara Utı~· J:°OTUyorum. ıze zn Cri Ve UC!Şcl'fl Ct.c tır. 1 nezdinde teıİrİni gÖstermi4 olen m.ek. lst.erJiği, de göı·ü\üyOI'. ntibah tesi r)eı ini pek kabule mütemayil dl'-
ı ı er· h k 1 el • kurtuJu.::u mutlak t<uı tl t ı ı k ı k lı ı ç 1 t ·ı · , 1 vaffakıue:li hiicum, kuvvetimizin ~dir. ı aı·c et erine evam etmı,. ... ·ı• e ge ıı·et·e: Bumda tebn riiz clti .rildiğiııc giiı o. I bu dolaml:açlı s;yaset, Türkün ı~ ay~sq1c e ı n ı.nr vu . :ım ıcn a:ı;- ğı dır. Sonra eser erinı.lcki şahsiyet- ,, 
~ olan maddi üsliııılüğü Amerika VL' .raponyaııın te:;anüdü ve So,·_yetı,.r gıl!Ügişe asla müsait olmıyan se- vı~leı~ mcıı s uı· bır kasıdC"! ncşlp ~c Jeri dnlmR hımr ve yekpare (l[~rnk biirha:ıını vermekte ve nihai za -

Pttuhtekl
•rlere Büyük Rritanya inıparntorlui'.,•u ter- ı:irW•iniıı t:ı~vlbi ittilııııl·ı hır ln _ . .1 k 1 d ki grızgahınd:ın başka bir şe~ olmadıgı :ılır. Onlnr için harici sniklcrle bir fere itİl"!'atta haklı olduğumuzu is-

saııeleriniıı, tnliııılıanclcriniıı ve ıl ,. • . • . , ayeaı e arşı aşınca, ura ar ve 'b" (' . ·ı. .. . k"bi l ' · b 1 k d g-ıliz ıılevhtarı tek ıluııyn cephı•ı;i b" b" d kal gı ı, ezmıyc ı ave ettıgı ter ·ı o uş .-a u etmez. Nihayet Cczminin pat etme te ir. 

k 
minin bizlCl'C temin edeceği zamanı nıahireti~i vermektedir. J>unvanın ıç ır f~Y yapama an ır; .Ya- bcııd de yine bu neviden yerli . h_ır hnzırlnnış tarzı da böyle hır feda - Bugünkii } nrp, yalnız. milJetler &rfl kntiycn bekliyorum (ıılkı~lar). hu sarih iradesi kaışısında , A.meri- ~~ncı mılletler ara11?da bızı en hususiyetti. Fakat ~izce Cezmııı~n kilrlığn muharririn razı olamı)·nca-

ıı... (Birinci •a.Jıif•t!.nı deııam) Lord Ha1ifax'm beyanatr ka Birleşik Dcvletleılnin )'al'dımı ve ı>:ı tan~~ış olması ıc~p edenler, nsıl h~:us!ydl: onu N~nıık Kemnlın ğını göstermektedir. arnsında bir mücadele değildir. 
~llld ~bur halinde yakalamıştır. Bir Londra, 21 {A.A.) - Bugün Lord muhtemel miıdııhalesi. diıny:ıya kıır- yıne bızımle yalı:ın bır zamanda ı>serl ıçıııde mustakil hır .1?1e?ele ha- Bugünkü hnrp, esaslı idealler ara-
t'tt det evvel İtıılyadıııı sı"pnrı"' et- lar Kamarasındıı söz alan Haricıyc şı harp ilanı manasını haiz buluna · ıilih arkadaclıg-ı yapmı" olanlar- !ine getiren tarafı bu degıldır. Cez- HulR.sa Namık Kemal, <'.ezmide a- ı:ındıı bir :mlaş:naz.lıktan çıkm.ık-

.. " ... · bilh ı · d b ı dctn bir nevi bi"ografik romana b:t.... d 5 1 w t" ın h' Nazırı Lord Hulifax, Fransa hak _ıraktır. Roosevclt için Lunu Anıel'İ- dır. Dört •ene devam "'lmı"c olan mı, . assa e ımız e u unmıyan. ve. J .. ta ır. arsı mıyncagız ve imanı. ;'\'ildi u ını mıktarda ı·enkli kôğıdı ., " " b lk el hl ı ı ik lamı, \ 'C lıitirıııedc-n tcrketmlftir. b ı 1:.:·~ hn~abı tt •-· lef S ı kında demiş · ı: kn Birlec:ik Ucv\etlerl halkına k.lbul 0 s"ı1a"h rkada«lıcn T'" k"" · e ·ı e ç yazı mış 0 ruıyan ınCJ E .. e 1 k 1 b"-• . . mı::ı nğ.adığımız yu'"ksek gavele-
.~ ...., mı sa ıran .na , u - . ~ . a ,, .,.., ur un necıp ld' ·ı ··h" d ~ r n yarını ·n ması ıLım ıçın . il" . ._ d " 
~alllamı Havuzlu hıında kiığıt Hitler 1''rnnsayıı karşı hep bir ~- ~~ırmek ~uç ~la_cnktır. Çtinkü Ame· ruhunu, başkalarını izrardan son cı 1 1 e mu ıın ır. her şe)•den ziyade romanı inşa ctıuek re crı~ ıncıye Ka ar da silahlan -
>~{larından ,Jeslın suç üstünde rada hem şiddet, hem d~ okşayl§ sı- ı ıkp;ıı halkı, bul tun A,·rupkak~ıklı:ırıııa derecede müçtenip civanmert hu- Namık J{e~alin bu romanı yazar- kabiliyet \'e kudreti hakkında tanı 1 mızı eldcr. bıra~mıyo.cağız. 
~ anmışlardır. Yapılan Uıhkiknt yasetine mutad oldui:'ll uzere devaın nıe suı> unsur anlan tcşe · ·uı etmek ı~ k"I ••• k k . keıı tam bıı planı var mıdır? Şimdi· bir fıkir ıtı_asıl ~tmemlze mfı.ni cıl. - Kralın so!!ukkanlı cesareti 
~t c~inde bunlardan mı:ıl alnn sey- etmektedir. tcdir. yunu k ... Y! 1 ~·,°grenme . vel ta dır ye kııdar bd)le bi: şeye. tcsnduf et- mııktndır. Üstelik muanren hır tarıh ~ 
\at8abcıların da kendi hesaplarına Husya hakkında Hariciye Nazırı, etme .• ıçın. ı ay~t etmış 0 malay- nıcdım. Holbuki böyle lııı· ııliın bl:ı:c devri karşısında muharririn hakiki Londr:ı, 21 (A.A.) - Reu -
\~dı~ Y.ükseltUklcri aıılaşılmış ve n- şöyle demiştir: Hava taarruzuna dı. Şüpheıız, hız, başkalarının neler o •retmezdl? Filhakika lıugün- vııziyetini de öıCrenmemizden bizi ter: Parlamentonun yeni içtima 
~ıılll -.kı eşhas ta suç ustıinde yaka- Elimizdeki nıalı1matıı nazaran, ..Mo karp korunma ni- haklarına, hele hayat ve istiklal kıı şt-klıle kitap bizim için üstü hoş' ınahnım erli)or. Bıllıassn Namık I~e- devresini c.çmak üz.ere Kralın biz-

" 1elardır· lotovun Berlini ziyal'eti csnasındıı haklarına en ziyade riayet eden biı· kaldPden başka blr şey rleğlldir. ııınlin 11)0 ııi znıııanda bir Osmanlı ta- t W tm' t 't 
l .. ,,.,, k . b zamnamesı"ne yeni n k id . 1 1 1 za eB ıns er aaray1na gı me-qıı .. :wı npıda Asmn knndil ııokn • olup bit~ııler lıakkıııda işarette u- bir milletiz. Fakat bilmukabele uıı ·a "Y• r o< uracak asıl eser, ha- rlhi ya'Zdığı, fakat 16 ncı nsra kadar . v • l h" 'd' 
~ 3 numaradıı oturan Hnçlk ile lunmak üzere şımdilik söyliy~~i~ece1c kayıtlar kondu kendi hayatımıza, İstiklalimize ve yat lccrubesini seferde tamıımlamış getiremediği dfişlinülecek olursa bu. sBı, shoııukkk a~I ı Kır lchret esehr;.kar. 
l~ 4 lı:öyde oturan seyyar satıcı Al- pek az şey vardır. Sovyet hukuıne· b'lh h'' d"" .. • b'" olan C'czıniııin f staııhuln J(iııılüktcın nıalıruınlyetin ehemmiyeti anl ıl . u are etı e ra • ava le 1 e-
ı:tt .. ti b' ı· t 1 kdl . in (1 inci sahifeden d•v•mı ı assa ur u,unmemıze, ur i h 1 k 0 1 ae n. l • · "f ı · ·r • · ~ "~tronlan olan kağıt tliccan ne ır 1care un aşması a ıç ı d d d • sonrnk ay.,t· o nen tı. znmnn Cczıniniıı garp i Cirnekleri var mı._ erının, vazı e erın ı asına manı 
~l'rıırı malını cmrııttiği gibi ateş bazı tekliflerde bulunduk. Bu tekli{-, rıı~·tı~ıan la otu~·aııla~a 1 ifgai ettik- yda~ld~~~~u:.a a. o erecede rıayet hiı kitabın birinci cl~dini iıdeta se- <lı'! Bu, ikinci bir musah:ı.benin nıe~- olm«dığı hakkındaki milletinin az 
~ •ı!1a aatıırken yaka)anmışlnrdır. lcr hala Sovyetler hükumetinin i). ~rı ı sım .arın ıcar ec ~ leti ııisbe- e 1 ıgını ıstenz. Türkler için, \'İmli bir figüran gibı dolaşan kııh-ı zuu olabilir. mini teınail elmİftİr. 
'• Ccı Ebussuut caddesinde 25 nu- nünde bulunuyor. Sovyctlcı·ce kabt•I tınde tevzı etmek suretıle teılarik başkalarının düşüncelerine tabi ı amanın -omana adını veml<•slndckl · • . 
~ada kağıtçı Vitali ve ortnt'l Te- edilect-k mahiyette olduğunu zannet- eder. olarak yatamak esareti, ölümden ııırrı, hatta bizzat eserin yazılması- 1 Ahmet Hamdi TANPINAR Kral ve Kralıçe. bulutlu bar.,. 
~ t~da oturan l\foiz, Kı:ılefin şe- tiğimiz bu tekliflere cevabını bekh- Bir binada yalnız oturan aile, lıiı· çok ağır bir musibettir. Bunu fİm- nın hikmetini öğrenecektik. 1 ma altında, Alman bombardıma• 
~ ağıt tadri Yako, Kuzguncuk yoruz. bina için ~·apılacak koruma masrafı- diye kadar anlıyamamı, olanlar Elde bu\un .. n cildi :ıncak bu gözle, f~o-mnın hala izlerini taııyan •okak-
~eııillde 32 numaralı küğıtçı dilk- Soryetler Blrliğiııin yaptığı top _ nı ödemi>·e mecburdur. Bina ven. varsa çok büyük hata ediyorlar. deruni dı ıımın ''c asıl merareUi ha- larcian geçmİflerdir. 
Sıı-18ahlbi Elyazar kfı~ıdı pahalı rak ilhakından doğan muhtelif nıe· buhçe içinde yapılacak sığınakların B h • .ı.·h ynt tecrübesinin, kitabın aliikn"ını • Lordlar Kamarası, r-i elba-" 
\ı&.~'_lt arından, Yenlcami Çilingir scleler hakkında bir tanı hal için de masrafı bina ı;ahibine aittir. Birkaç u ata taanı edilmedikçe iıe bu kahramanın üstünde toplayacak ~--· 
~~ 18 numaralı hurdacı Moiz cep İn.gillz hükümetinin mevcut taahhüt- apnı-tınıan veya ev grupları ıçııı mevcut ıuitefebhümlerin ortadan hareket ve faaliyetin bilahııre infi - BUGÜNKÜ PROGRAM seler giyilmediği için her ne kadar 
~lldlerı fiyatına yüzde 50 zam yap- Ieriııi de nazarı itibara almak şın- müştereken alınmaı-ı icap etlen ted- kalkm!lsına imkan yolrtur. Herhal- lak edeceğini düşünerek okuduğu - mutad ,ekimi kaybctmipe de, iç-
'' 

11 
arı, ylne Yenicami caddesinde tile, tekliflerde bulunduk ve nihayet bir masrafları da yine her aılerıh de bu ıuitefebhüm, manası, ne ta- muz takdirde ona bir mana verebi- B.OO Mür.ik f 19·30 Haberler timıı merasiminin an'anevi batla-

~111Jıaralı dükkan sahibi Klrkor iki hükümet arasında münasebetleri işgal ettiği kısmın icar veya vergi rafa çekilirse o tarafa giden karı- liri:ı.:. Birinci cildi dolduı·an vakaler :~g :~~;ıer 19.45 Musiki, prk nna •kt bir aurette riayet etmit -& Plllerlni fahie bir fiyatla sa- iyileştirmek -ve bazı suitcfehhfimlcri bedeli nisbetinclc tesviye olunur. Bu <ıık tebliğlerle izale edilemez. elbette ki genç kahramanın büyük 8 _50 Yemek listesi 20.15 Gazete tir . 
• ~ • Fermenecllerde boya :fahri- ortadan kaldırmak ümldile daha u - gibiler aralarında uyuşamazlarım T ASVtRI EFKAR ve nihai hayat tecrübesi için, taliin Kral, Amiral elbiııesile gdmiı 

'ahibi Yorglnin 25 kuruşluk mumi mahiyetle bir takım teklifler Pasif Korunma Komisyonlarının :ı~·- zarlarını kenıli avucunda kullanaca- * 21.30 Konuşma 
trı) boyaıını 50 kuruşa satar- yaptık ki bunlar hakkında gazeli? - nl esaslarla te5bit edeceği parayı ı;. ib tecrülıL• i\lıı yapılmış hazırlıklar- 12.:rn Şarkı, tilrkü 20..15 Temsil ve n·ıth.unu eöylemeden evvel a-

~..,, cürmümeşhut halinde yakala- !erde bazı malumat çıkmıştır. Bu derııiye mecbur tutulurlar. Müşleı·ek halle veya ı;oknktaki bina sahiple - elan başka bir şP.y olamaz. Bunu biz- 12.50 Haberler 21.46 Oı·kestra det olduiu üzere tacını siyecek 
~~ llllli Korunma Kanununa teklifler iki hilkümet arasında ııi • mıısrnfların tahsilat ve sarfiyatı ev ı·inden bina vergileri nisbetiııcfc alı- zııt Cezmlniıı tarihi siması da gôs· l3.05 'l'ürkfi 22.30 Haber,boru yerde, Lord Simondan •utkunun 
~ lıt hareket ettlkleıinden dolayı yasi :ııahada da daha büyük bir 1t1- korunma amiı·i veya korunma ko - ı.acak para ile karşılanır. Bu para terir. Cezmi kimdir? Bir ihtilal es- 13·20 Müzik sureti::ıi alırken b•na ~mirallik 

s: hlen muamelenin ifaııı için mat tesisi makııadiJe yapılmııtı. nıl!<yonu tarafından bir cetvel ilı• HC'lrdh-c'erl'e toplanıp yalnız mahal- nıısınıia Üsküdara kaçıp oradan bir + 22•45 Orkestra şapkasını koymu§tur. 
're teslim cdllmt-lerdir. Dün öt Blltün bu tekliflere daima cCYap tesbit edilerek Belediyeye tasdik et- le 1• ·a r Jnin şahsi teçhizatına ııar- tabut lçinılc daha ilerilere gitnıiyc 18.00 )(üzlk (cu) 23.00 Müzik (caz) 

.. f ı k 18.30 F 1 23 25 S Meraaimclen sonra Kral. Mec • llonra sıkı biT kontrole tibi bekliyorduk. Binaenaleyh bu teklif- tirillr. Kiracılara ayrıca hesap ve. o unar:ı Ur. hazırlanırken yanındakilerin parası- ası · on. 
b:-..keleme ..,ası .....ı fi- len dair fimdllik hiçbir teJ' illve rllir. Ni1.amname dün meriyet mevkiine na tama'la haber vermeleri üz.erine (Bir lı.a.ftalak rad110 proorcımmı.u liaten ayralarkeu, Kraliçeyi elin -
!!11111 rıtar. eeecek va&Uattıe deifilm. Sahai teçhizat bedelleri tutan ma- girmiftir. idam edilen bir ılpahi katibi. dördilneü .ıd/f'Jl&tzdedir.) den w• .lrt- idi. 
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Asipirol Necati Ağrı, sızıların, nezle, grip, romatizmanm ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
, • • 1 1 • • , 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 • 1 • • , , 1 , 1 , • , • • , , , • • • , , ı:--e • • • , • • , • • , ı ı • , , • , , • , ı, • • , • • • • • • • • • • • • • "! : z : : c ~ .: .:.~: e e • .:.~: o ı • ı ı • • • ı • ı • ı ı • • • ı ı • • o • • ı ı • ı c • c o • • • ı • • • • • • ı • • ı ı • • ı • • • • • • • • • ı • • ı ı • ı • e • • • • ..,,,ı 
Meşhur SINGER saatleri hiçbir zam görmek

sizin eski fiatlarla satdmaktadır. 
SINGER •natlnin kaliteai yilk· 
•ek mübayaa fer aiti f'aydalıclır. 
Cep saati Kromdan arkuı fantaı:l 22 Ltra 

,. ,, Çelikten ,. ,, 21 ,. 
,, ., K romdan ,, ,. Çok ince 23 ,. 
11 ,, Gü mU1 u ,. ,. ,. 3J ,. 

Ucuz saatler hakiki tasarı ufu tem111 etmez. Sa
atin kalitesi ) üksck, mubayaa şeraiti faydalı ol
malıdır. Türkiyedc evsafının yfıksekliğilc şöhret 
bulun Si N G E R snatfori bütün faydalan cn
mldir. 

Çünkü; diğeı ınaı·ka saatlerılen ucuzdur, ta-

sarrufu temin eder. 
Çünkü; hayatınızda sizi başka ııaatc muhtaç 

etmez. 
Çilnkü; on beş sene zar!ıııcla tanılı· ııa11ıs1 vermezsiniz. 
Bu fırsattan istifade etmek istiyen taşra ınOııterllerimiz bedelini 

posta vasıtasllc peşin günderdiklerindı posta ücreti tarafımıza ait olmak 

ilzere saat gonderili)'OI . 
D i K K A T : Slnger saatleri lstanbulda yalnız Eminonü mcrkeıln-

.4ekl mağazuınızdıı satılır. - İstımbulda şubemiz yoktur. 
S f N G E R S AA TL ER i l\fdoznsı, 1stıınbul, Eminonü caddesi 8. 

-
24 lkincitesrin Pazar gününden itibaren 

BiR HAFTALIK RADYO PROGRAMI 

PAZAR, "'4 111/940 

9.0~ ":ılüzik 18.50 Fa ıl 
9.Hi Hııbcl'lcr Hı.:10 Haberler 
9.SO )lüzik 1!1.4 • TürkOlcı· 
9.4:; Yemek listesi 20.lli Müzik 

* 12.83 Şarkılaı· 
12.50 Habcrlcı· 
18.05 Halk havası 
13.25 Oı·kestrn 

20.30 Konuşnın 
20.45 1 ustki (saz} 
21.15 Konuşma 
21 30 Muzik 
21.46 Opera 
22.'{0 Haberle!' * 22.50 Duııs mGzlği 

18.0:' l\fuz1k (caz) 23.25 Son. 

PAZARTE.'i, f5/11/f11,0 

8.00 Müzik 
8 .15 Haberlcı· 
8.30 .Müzik 
8.45 Ev kadını 

* 12.30 l\Iüzik 
12.60 Haberler 
13.05 Mıısiki (ımz) 
18.20 ~liizik 

18.40 İııccsaz 
1!1.15 l\f uzik 
19.:ıo Hııberler 

19.45 Şarkı, tiırkü 
20.15 Gazete 
20.451\ıüzik 

21.00 1 il iki 
21.30 Konuşma 
21.4n Oı-kcstra 
22.30 llııberlcr * 22.4;.ı Hiz.ik (cazı 

18.00 :\tazlk (cnz) 123.25 Son. 
SALI, :tlJ/JJ/940 

8.00 l\!Qzık 18 4~· Kiiy a1.ı 
8.15 11.nberlcr ~!1.00 Miızik 
8.30 Müzik 1!1.:JQ Hııhcı·ler 
8.4!i Yemek 1ı tc.i 19. 16 Şaıkılnr * 20.1!) Gıızetc 

12.30 Ş rkılaı 20.45 Fıı ıl 
12.50 Habcı·ler 21.'JO 1\ıııııı nııı 
I:cl.05 $aı·kı, tuı·kü 21. ır. Oı kcstı-a 
13.20 Müzik 22.~0 ll:ıhc•\lcı 

+ 22.4& Oı kc tın 
18.00 Müzik (cıt~) 23.00 Dan~ (muz) 
18.3t.ı Konu~ma 2 25 Son 

0AllŞAJl.1llA . .!7 fJ 940 

18.45 Çocuk 21.10 Konuşma 
1 o.ıı; Çocuk(muz.) 21.2ii Şııı kılaı· 
19.30 Haberler 21.45 Bundo 
19.45 Fasıl 22.:ıo Hnb<'ı lcı· 
20.15 Gazete 22.46 Müzık (l·aı) 
20.4-; Küme sıı:ı•.J t 23.26 Son. 

l'ERŞ/<:MBT::. :!S/11/940 

8.001\Iiizik 18.40 İnc<'snz 
8.15 Halı<'ıleı· 19.151ı1uzlk 
8.30 Müzik l!J.SO Hııbnrlcır 
8.4fi Ev kadını 19.45 Ş:u kılnr 

* 12.30 F11ıııl 
12.60 Haberler 
Ul.05 F11ıııl 
13.20 l\fü-ı:ik 

+ 

20.15 Gazete 
20.4ô lüzlk 
21.00 l\lus1ki 
21.30 Koııuşma 
21.41\ Oı·kc~trn 
22.;ıo Hnbcrleı· 
22.45 Dans (miız.) 

18.00 MOzik (<'.nz) ·2~:.25 Son. 

CUMA, 19111/9~0 

8.00 ::\lüzik 18.:rn Fasıl 
8.111 Halıerleı W.:'!Q Haberler 
8.30 Müzik 1 !l.45 Şnrkı, takgım 
8.41i YC'nı<'k li•te-i 20.15 <:uz.ete 

+ 20.45 Temsil 
J2..ıo Taksimler 21.:rn l\ontışıııa 
12.50 Habcılcr 21.15 Oı kestrn 
ı:,.05 ~arkılıtr 2:?.:Jtı llnbf!rlcr 
l:'L~O füzik 2::!.l!i Oıke trn 

+ 23.UO )!ıızık (eıız) 
.00 Müzik 2a.2ı; Son. 

ClJıllAHTBSİ, SO/l1/Dl.O 

8.00 1\1 üzl k 
8 1 G Haberler 

·ıo Muz k 
8 45Yeml•k1ı 

* 

18.-10 J\hı iki 
Hl.00 Konuşnıa 
rn. ıG. ııı kılnl' 

e«ı 19.-10 Jlııbeı lcr 

t:ı.45 hı ıl 
lll. :o ~ıırkı, tuı kıı 20.1 li Gıızetc 
JŞ.60 Ilabl•l'ler 20. J:i Şnı kılrn· 

8.00 Mfizik rn . .,o Ihılıuler 14.0~ Oyıııı huvıı•ı 
8. Hı Hubf•l'leı 1: .O'i Ş ıkılar 14.20 Bnnı.Jo ~t)IG Konu ma 
8.30 .iuzik ı.: :!O O ke"luı 15 00 At ynıı.lıın 21.30 Oı·kcstrn 

r.;-5·p-Q .. ff-e"il ~st. Lv. ~mirl iği_ Satm 1 
....... - .......... - .... H ........... H ........ ......... _J Alma komıs onu ilanları 
Mektepıerı•D 46 kalem gaı malzemesi alınacak

tır. Pazaı·lıkla eksiltmesi 27/11/9.10 

ı
• J çarşamba günü saat 14 de Tophane-
ıg maç arı de Lv. Amirliği Snhnalma Koınl yo

nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
:160 lira, kat'i teıninah 54 lil'adır. İstanbul mektepleri lig maçlanııa 

bu ayın otuzundan itibaıen Şeref ve 
Karagümrük stadlaı·ındn başlanacak 
tır. lllektcpler geçen sene oldoğu gi· 
bi iki kümeye ayrılmışlardır. Kır
mızı kümenin fikstürünii 1ıc;ırcdiyo
ruz: 

Kırmızı küme 
SO/l 1/940 Yüeefilkü-İstlkliil, Tak-

. ııim - Şişli Terakki. .. 
7 /12/940 Ticaret - Işık. E. Oğı·et

men - B. Sımııt. 

l\lalzemenhı cinsi ve miktarı Konıis-
yonda görülür. İsteklilerin belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

(644-11045) 
••• 

1236 ton lıwenıarin ve sömikok kö
mürü naklettirilccekth. Pazarlıkla 
eksiltmesi 25/ 11/940 pazartıısi gü -
nü saat 15.80 da Tophanede Lv. A. 
mirliği Satınalma Komisyonunda 
vapılacaktır. lstekl1lerin teminatla -
~ile belli saatte Komisyona gelnıele-
d. (646-110.17} ••• 

ARLON 

Pırl e nt ah 
kapa h 

ve 
ve 

E 1 n1 a s J ı s et a t 1 a r ın 
aç ı k ektlle r ı 

caddesi 

• 

14/12/940 Y. Ülkü - Pertevniyal, 
İ!ıtiklôl • Şişli Terakki. 

21/12/!l40 E. Öğretmen - Ticııret, 
Işık • Şişli Ternkkf. 

28/12/940 B. Sıınat • Tıtksim, 
Pertevnlyal • İstlklül. 

4/ 1/!141 Şi;;li Terakki - Ticuet, 
Ioık • 'fak .. im. 

ba~5~4~c~:::n:!/~~::n;ca;~ı::c:~: r F O S F A R S O L tır. Pazaı-lıkln eksiltmesi 26/11/940 
f\alı günü saat 16 de Tophanede Lv. 
). ıııiı-liği Satınalına Komisyonunda 

Foto SüreyJ! 
Artiatlk pozlar, 

en güzel resimlet 
11/l/9~1 Ticaret - Taksim, Işık

iı-tiklül. 
18/1/941 Sanat - Yüceillkü, Pcr

tevnıynl • Şişli Tc~:akki. 

yapılacaktır. fstcklllerin getirecckle- ı 
ri nümunclerdcn b<'ğeııilmek suretile 
alınacağmdan talipleı'in tenıinııt ve 
nümunelerilc b<'lli &tatte Komisyona 
gelmeleri. (G48-1104!1) 

• •• 25/ ı /H4 l Erkek Oğretmen • Tak-
sim. Ticaret - İstikliıl. ~ 

1/2/941 B. Saııııt • Işık, Pertev- 1000 Sürme oturak 
1000 Yuvıırlnk oturak nlyııl - Ticaret... . k 

' 2/041 E. Ogrctmı:!n • Y. Ülkü, 500 Cııın örde · 
H. Sıınat • İstikllil. 500 Emaye örilck 

ı iih/D H Peı tcvnlynl • Işık, B. l ~00 Ti.~krük ~o~kası 
ô~1·1?tmen - Şişli Terakki. ;,00 ~~vct böbı ek. emaye 

.. S 1 500 Kilvct ıııGstatıl emaye 
22/2/041 Işık - Yncerılku, B. il· 500 nuııi cam 

not - 1'iea ret. • . 500 Huni emaye 
. 1/~/941 Per!~vnıyn.~ • Taksım, Şış-1 Yuknrıcla ynzılı malzcmclerfn ııa

lı Tc;;rnkkl - "'lu.celılkt. ııı:·ı Pertev- "zndıklıı cksiltııwsi 25/Jl/940 pazur-
8/., 941 Takıonı - sl ' a ' tesi günü saat 14.30 da Tophıınede 

ni•·nl - F Öğretmen. 1 T A. i ı· -· S t 1 K · • " s t • Ş"sli Teı·ak- .v. nı r ıgı ıı ına ma onıısyo -
15/3/!)4tl By. Ü~~~ 1~ J nuncla yapılacaktır. Taliplerin geti-

kl, Tıcıı ı-c • ·.. u. ki · '"ınuııelerde b -. il · k 22/8/041 E. Oğı·etmen - Iııık, Tak- rece en nu . . n ~~en eıt• 

Y U·· ık·· alınacağından ıstcklıleılıı numune ve 
sim • • u. · 1 ıı ı. 11· ttc ,_. · tenıınat ar (! ue ı sn11 ~onıısyo-

Vurdun her 
tarafında 

na gelııı<>leı·i. (fla2-L0956) 
:f.J(.li-

30 ton kuru ot nhnucaktıı. Pazar
lıkla eksiltıncsi 25/11 /!.140 pazartesi 
günü snnt 15.45 de Toııhıınedc Lv. 
Amirliği Satıı~alnıu Koııılsyonuııdn 
\'npılacııktır. Ist<'klill•ıln tcııııiııatla -
~-ile lıC'lli ıınııtlc Koınlsyonrı gelmele-
ri. (649-110 :!l 

••• 

En birinci 

Kan, Kuvvet ve lştiha ıurubudur 
Her eczanede bulunur. l ı ..................................... 

Merkez Hal Müdürlü~ünden: 
.Halde 126 r\o. lu karpuz sergi5inin ınU iloeil"i Akif, terki tlcaı-ot 

ettiğinden nıunıullcyhtcn mathHm 
ıııCiı·ııcaatları ili'ın olunur. 

o lan ınüstah:;llleriıı biı ay 7.Arfıııdu 

Satış Sanati ve 
Tezgahtarlık 

Düğün - Ziraf<ıt - Grup re irııltrİ 
için foto!rrnfçı güııderilir. 

Mektepliler e husuıi tenıiJjt 
yapılır 

1 rı· 
llcycti Vekilcnin - Kun1111ıds11 ~eti 
mızın, lılelıuslarıınızııı resiıJI 
nıüe>;scı;emizdc bulunur. 

Beyoğlu, Tiıncl t t ıdana 50° 

l"ot-0ğrnfhaııc haftanın 7 "1 il 

!) ılaıı rn u kııdnr a~ıktır. ~ 

işçi arıyanla!_., 

------------------~ , + M&Mflll - Büro iııl . .Ms•I 
llra, kad ııı veya erk.ek. Aııkar• po> 
tn kutusu 214 e müracaat. (J 

+ '!t!E-'Mllll - Ücret 60, '76 ~ ııı" 
Sııtmok bir snııattir. l\"asıl satıııalı? ?ılii~teı·iyi 11aı1ıl lınğlıımnlı" Ura. İmtihan, ortamektep ve Jlse 4• 

En snğlurn nıüşteı·i kimlerdir? İyi tc--'gfıht.ırr nnsıl yetişir? Magıızn sa- 1 zunları arnsındu 25/11/940_,ıjft' 

Yazan : Her bert N. Casson 

2~11/940 a kadıır Ankll.l·a Jlel!:" hiblııiıı vn7.ifeleı·i ? Durgun i~ler ııasıl cnnlnııılırılır': 
Bu suallcriıı cı>vnpl11rını bu e.;;erd~ IJul:ıı·ıtk•ııııı:. l'inc miiracaat. ıı$11' + .ıTUHASJ-;Bf<X'İ Usulfi ~içııı-

158 Sahife 

KAHRAMAN MEHMET
CİKLERİMİZE KIŞ HE
DIYESİ HAZIRLANIYOR 

Edirne (Hususi) - Hudutlıı-
11mızı bekliyen kahraman asker
lerimize kışl_ık hediye hazı rlığı, 
şehrimizde de hummalı bir faali
yetle devam ediyor. Kadınlarımı
zın cidden ;;ayanı takdir himmet-

Fiyata : SO Luruştur. nfcJcıı ıınlıır. Yozgad Rclcdiy/esı )l• 
a + MAKİıVJ: MÜHESD}S - dili" 

122,100 kilo kuıu. ot alınacaktır. İ f İ kine yedek pıırçıılaıı imallitı I1111 ....ıı 
Pazaı·lıkla eks!ltPll'~ı 25/11/940 ııu -ı Ne,rede n : atan bul, NKILAP K T ABEVI luı.riırll', Ankara, Yenişehir Erd(lJP 
zıı rt<'si gü ıı ü sııa t J .'i.411 de Toplıa ıw- 1 İİİİİİİİİiİİİİİİİİİİiiİİİİİiİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİiİiİiİiİiiiİİİİİİİİİİiiİ 1 f;(ıka k X o. 1fı it 8. I ~ I 
de T.v. Amirliği Satınnlıııa. K_oııılıı- 1 * MÜFRTTİŞ MllA v/,\'[,. ll'J't< 
yoıımııla ynpılnc~ktır. bU>~lıte:ır'. tcı-ı M k ff J M d d . laaş 35 lırn. fkt.ıaat YekileU '' ı 
ıırinatlaıfü• bellı snnlt<· Koınıs~onu er ez a Ü Ür)ÜğÜn en : tiş Heyeti Uc.isliğine. zvıı/11~ 
gelmeleri. (fl50-l ıo~:n 1 kurlar miirm·aııt. inıtihHn 9/12 1 ~•• Bi'ıldc 118 No. lu kın·ınız sergisinin nıüst<'l~iıi Aziz Ushıdurıııı terki + f'J<:S Mr:ııtllRU - ücret ıır 

leıi 'ayesinde toplanan p~ra ile, l:J.400 uclı·t 2X2oX400 tnhttı \•c 400 tıcarC't ettiğinden ııııııııailevlıtt•n nıatlıılıu oluıı ıııfiııtnh.:.illtıı"İlı biı· ay zar- lira. Elt>ktrik fabrikasııııı. ,;-..'izıp 
"Ik p"'rtı' olarak 2000 mıntanlık ı ki t ı ktıı fııula nıiiıııl·:ıııtlaı·ı ı·ııı·ıı olu· nuı. 1 . ...t ı .. • kilo (,'ivi pııııır ı · ıı ı;ıı ııı u ııı:ıcıı · ediycsine ınürncııııt. . JV"" 
pamuklu L::umaş alınmııı ve Ak· ı İha}eqi 27/11/940 ~arşanıb:~ günü + DOK'l"OH Duhiliyt-cı, f: ~ • 
sarn Kız Sanat mek\§binde, bun- saat 15 de Tophaııecll' J,\'. Anıirligi 1 1 \'nıı, İran h~dul hattı baş ıııO Jit' 
Jar•ıı di!(ilmcsine başlanmıştır. Suuııalnııı Komisyonunda • '1lpılac;ık: ita n bu 1 Vakıflar D ,· r e k t o·· r 1 u·· g"' u" 11 A n 1 ar 1 liığiı lçİ•I. Ücret iizıımi 210 il 
:S ,ndan maada, bütün mektepler· lıı. İl!tl'klileriu tenıhıııtlnrlh· b<•lh Q 15'12/940 n kndııı • 'afiıı \'t1'.;ıl" 
le, schrimi:zin diğ 1 birçok te~k- "llntll'. Konıisyoıııı .gclmclcıl. llenıiryolları İnşaat müdurlOr 

k !! . d . • b'' .. k b" - . (601-11084) . ıııürn«Mt. 
ü erı, yar ıro ıçın uyu n ıst ı- n• __ _ C.;;._ıı.;.ıs.;.i _____ __;ı:;.:U:..:.i~k:..:.f":...:ı.:.'_..:'l.:.:.l.;.;ıı.:.:.lı.:.:.a.:::ı11:.::'ı:.:.:11:;.:ı:...ı ...:b:.::c.:.:tl.::..t'l:.:.i _ _:.:İlk imııiııatı 

cal göstermektedirler. Remlııgton veya başkıı ınnrkudaıı Lııwrııtuaı ceza ve 37 knleııı 4ll3-lim 70-kuı·u~ 74-I~r. 05-Kı. r-B---o--·-R---S--A--= 
İZ1\1İTTE olmak üzere t adet 'otı makinesi malzeme i 

8.45 '\ lmek lı><tesi + J&.10 l\Ii.lzik 22.'lO Habeıler 
+ 18.00 l\lfizik + 22.GO Daııs (müz.) Izmit (Hususi) - Yurdun her 

12.3ll Şnı·kılar 18.30 }{onll5'ntıt 18.00 Müzik 2:ı.2;:; Son. 1 tarafı.1da olduğu gibi, §ehrimizde 

ıılınacaktı r. PM..a rlıkla eksiltmesi Gurebıı hustııııcsi labomtuaı ınıı lüzunııı olun ceza ve malzeme pıı. 
27/11/~40 çaı·şaıııha günü snat 15.30 zarlıkln alıııacaktır. Pazurlığı 25/1)/040 puz111·tc~i güııii sııııt 15 de Vn-
ıla Toplıuımlo T.v. Anılrliğı Sııtıııal· 

21- l 1-940 da muamele görtfl 
paralar 

---"'----------·"-------------------- de kahraman askederimize kıs 

1 Z m İ r C İ O a Y et İ O İ R m U ha k e m e Sİ b İtti , ~::}':~ia:ezk~~~~~.a hararetle de-

k ati I 18 sene hapse mahkôm oldu 
lınıır (Husuı:i muhabıriıııiz-ı ııını beklemiştir. Nihayet karısı, 

den) - Yeni tuhafh ecilcr mcv- h;ıdıse gecesi gelmiş, karı koca, 
ltiinde bır ten~ke barnk,, icın<le 1 hasretin verdiği evgi ile beraber
Ali l•ıld.-ık adında Lir şahsın, ka-ı cc- İstasyondan teneke kulübcle
rısı 35 ;>cı ıııda Rabı.ı}t bıçaldn 9 rine gimi ler, ortaya serili bir ya
)criııden ddik dc~il. edere!: öl - ı .. !, iı:u·rindt• koııuşnııyo "e bu a
c u. diıi•u<llİ tc:!grııf hah<·rı olarak nıdn } em<"k yem iye baslamışlar-
bıldır ı tim dır. 

l .k eh nım.yetsız hır mesele- O e nıı.da Rabia, } atak çarşaf-
den do• .ı bu cına}dııı muhake- !arının pek l·irlı olduğunu gör -
me ıı ehr,mı7 /\ğırı·eza mah - ımi : 
kcrm ,.ınd baslan mı ve meşhut - Bunları neden bir çamn ır· 
cüriırııl n rnnun .. göre bir cel- cıya yıkatmndm? 
scdt bıtırılmi tir. Mahkeme salo- I'""' .. 1 · t' 1· t b .. • . ' ııve sov enmıs ır. c u \uz-
nu ve korıdorlar bu davayı takıp d • k · k b.. · ·· 

d 1 d l • d" 1-1' d' .. I · en çı ı:ı.ıı muım ·aşa uyumu , ve 
c: en crıt· 0 u 1 1· '' ı~e SO} e Alı l~ıldıık. urka cehinJeıı ç.bu-
cerevan etmistir: 1 dı~ı bıçak a, çok ~evdiği ve her 

Alinın 15 senedcııbt·rı evli bu- ı.aman bır arada yattıkları yatağın 
Junduğu kansı Rabi ... aslen Af· içinde karısını tam c.lokuı: yerin
") O ı'lut.ıır ve hundan iki •\Y evvel den y:ırabyıp öldiirmüş ve sonra 
o ra da bulunan bir akrabasının da karakola gidip kanlı bıçağ ı ile 
yanı.Hl ge.l.nı•~ğe ı: ı tmıştir. Kadın; teslim olmu~tuı. 
eıı.k iclenbt.rı calıı1ır, lauı:ı.ncın• c- Katıl Ali, mahkemede uçunu 
ve sarfcder, kocaııı da iş iz ge • itira f etmi ve demiı;tir ki: 
zermiş. - Karımı çok se\'erdim. Ka • 

Bir hafto e"·vel, karısından al-11.ancır.ıı onun dine verirdim. Ha
iiı(:ı nlf'ktup ti,,erirıe her geec Bas- diee gecesi iHcle birde benden 
mahnııe istıt yonuna çıkaıak kan- ı.yrılacağını söylüyor, sebepsiz 

- Bllvtik Caaua Romaaı 

SUSUN 

Toplanan İzmit kadınları, ha -
zarlıklar yapmakta ve komiteler 
tesekkül etmektedir. 

Diğer taraftan, Iznıit polisleri 
de yiğit ordumuza kııı hediyesi 
vermek üzere teşebbüs~ geçmiş
ler ve, bu maksatla, aralarında 
para toplıyarak, 90 adet kalın 
pamuklu gömlek yaptırmıya ha. -
lamı !ardır. 

Şehrimiz emniyet teşkilatının 
bu vatansever. güzel hareketi bu
rad.ı büyiik bir takdirle knr ılan-

şeylerle b eni sinirlendiriyordu. 
Sabrettim. FakÖt öyle bir dakika
ya geldi ki, dayanamadım. sa
bun fena ~a lde bozuldu. O ara
lık kendimi kaybettim, bıça~ımı 
karımın m uhteli f yerlerine soku p 
çıkardım. O öldü. Ben de ceza
ma razıy ım. 

H e}·eti ha!:ime, kısa bir müza
kereden son ra ıuçlu Alinin, Türk 
Ceza kanunu:-ıun 449 uncu mad
desine göre 22 sene müddetle 
hapsine, t\n ca k bazı noktaları na
zarı itibara a larak 18 sene 4 ay 
ağır hapis cezasına mah kumiye -
tine karar vermiştir. 

YERiN KULAGI VAR 
Nakleden: CiM Mlll Tefrika No.: 84 

Kıttı o? ... 

- •········ 
Nobetçı koı:ıtu, c1ektııiı yaktı ... Tekl'ar yanı-

ma geldi ... 
- A... Jolıette, ne arıyouıumız bura•Jıı" 
Ben yine ayıkladım: 

- Her tnrafımı çuruttunUz Genernlinı .. 
Ve kollaıımı ıı k birf••nin bo\•nıma dolamıık 

btornıiı gibi uzattın 

- Julicttc ... 
Gifalerlıni fllŞk ~-ın açtını ... 
._ ........ . 
- No anJonvnuz bura4a? 

- General yok mu? 
Nefer, çapkın çnpkın guldil ... 

- Demek drdi. Gcııcrnlle makıım odasıncln dli
ğuıı ynpıyorsmıuı... Diz de milletin şerefini, ku
mandanlık ıııakaııııııı dı•ğil, sizi knpıcln bekliyoı uz, 
öyle mi 

- ... Oh... dcdım, söyle konınndıın nerede. 
- Ne bileyim ben? ... 
Kollarımı, neferin boynuııa kenetlcdiın ve ilıti

l'aslı bı ı· cdü ile: 

- O yoksa sen vauıın ya ... dedim, ihtiyar fozla 
dayananıadı, anlatıları lıen uyuduktan sonra odası
.na kaçtı, 

l kıflur Ba~mi.lılüıfügli biıııı 111111.1 toı>lanan koıııisroıııla ~·nııılııcnktn-. 
m:ı Koıııisvonumhı v:ıııılıa·akt ır. s • 
tC'klilerlıı ~ümune ,:o 105 linı Jcal'i Şaı tııaıııesi lıergiiıı L<'vazıııı kaleıııinıle göı fıkbllir. ( l 1 Oii J 
temlrıııtlaı-ile belli ı:ııntte Komi!lyonıı 
gclıneleri. (652- 11085) ..,.,,. .. 

31 ton o<lurı alınacaktır. Pazarlık
la l·kı;iltıııcsi 2fl/ 1 l/940 salı giinü sa
at ı:ı.:ıo dn 1'ophnııccle ı.v. Aıntrliğl 
Satınalma Komisyonunclıı ~ apılacıık~ 
tn. İsteklilerin tt-mirıatl:ıı·ilc bellı 
saatte Koınisyonı.ı ~lıncl<'l'İ. 

(G5::-11081i) 

• • • 
6500 aılt>l .ıx2ox ı 8 çanı tıılıLnsı. 
G500 adet 4X22X18 çııııı t.ııht.rı<ıı, 
7000 adet 4X25Xl~ çnnı tııhUı<ıı, 
2000 ndct 4X .GX25 Liıtn. 
Yuknı ıdn ~ aı~ılı kerestelerin pa -

r.arlıkln ckrlltımı:i 2i/11/!l40 çar -
Şıııııba gllnıl ımat 1 ı.:lu ıhı 'l'oıplıan(•· 
de Lv. Amiıli~i Satıııalıırn Komis -
yoııun<la yupıltıcııktll'. Tuhınin be -
ocll 21,795 lira, ilk teminntı 1634 
li rn 62 kuruetu ı. i steklil('l'İn bclll 
ımntte Komisyonu l('Clıııclcri. 

(H54-1!087\ • • • 
J0.0110 ıırlet kııdnr lJ deıııırincleıı 

tevhit ı;eıncri iskeleti nlınac11ktu. 
Pazıırhkla cksiltme•i 28/11 /!140 per
şembe ı;:üııu saııt 14 ele Tophuııedc 
Lv. Amiıliğl Satınalmıı Komisyo • 
ıııınıla yapılacaktır. Niinıuııesi Ko -
ınisyıında guı üliir. istcldlleı'İn tc -
nıiııatlarilc belli 1111nttc ]{onıisyona 
gelıncleıi . (665-llOS~) .,. .. 

Sodkoslik nlıııacııktıı. Pnza l'lıkln 
eksiltmesi 26/11 /940 snlı güııii saat 

--- -------~- ------· 
Merkez Hal Müdürlüğünden: 
!f iılde 110 ?\n. Ju karııuz ı<eı·gisiniıı ııııi lı·<·iri Suplıi. terki ti('nıTt 

ettiğinden mmııuileylıteıı mut!Cılıu o laıı miislnhslll••t·iıı biı ay zııı·fııııla 
müracaatları ili'ııı olunur. 

ÜsT.-ii.dar llıılwl; H6.l.·iıııliıiiıufon: 

1 
• 

1 . ~ıcvhi~~l' - lııı·nfıııdnn nljykoza tuLi ASKERLiK 
Kılıçlı koyuııclt• ıııukinı kocası Osııııın 
aleyhine açılan bo,.ıııının davası ııc-

1
._ _____________ ııii 

tire inde tarafların l\!ı•rlcııi Kaııu- • Fatflı ABl:erlik Şubesi. clcıı: 
mııı 1&4 ve 138 inci mncldelcıi ıııuci- ı Üçuııcü de\'r<' lıt-mşiı<' Vi' 

hince bo~nrın111l11m111 il 10/940 lnri- /ıu~t.nbnkıcılık tedri ııtı kııyıtlurınu 
himll' kaıaı· vcdlnıi~ olup' nıilıldein- bnşlı nnııştır. 
lc~·lı in ika ııwtgiıhııı ın ııwçlıuliyct i ~ J\l!i 1 ıw:ı 11 t heı- gh n öğlcdm 
lıııH•bile tebliğ yerine geçııu•k üzell' onra ııat J.t elen ıınat 16 YR kııdıır-
kcyfiyct 1,"llZetc ile ilaıı olııııuı. dır. 

15.:rn cin Tophaııcdc ı.,. Anıiı'li~i Su
tııınlııın Koıni~.\·oııuııılıı yapılncaktıı·. 
İstı:klllcıhı tenıinııtluıilı• belli snııtte 
Komisyona gelmeleri. 

(fi56-110!!!•i 

t:•.ıı. 

'l'c•neke ve~·ıı vn ı il içindl• gaz yngı 
olıııncnktır. l'aııırlıkl:ı eksiltmesi 
21i/11/!l40 salı günü sııııt 1ı;.:ıo ıb 
To1ılıaııe<le İst. Lv. Amirliği Sntıııul
ma Komisyonunda yapılacııktıı·. İs -
teklilcıin tcnıinatlıırlle birlikte lı<'Jli 
snıılte Koıııisyoııa gelıııeleıi. 

(657-1 IO!lO) 

3 .M!iı-:ıuıııt cclecckkr lki fo -
toğ-rn f \'<' ıı üfus h'7.kcı-c.ııl ve t..~lısil 
veslkalaı 1111 tıcralıeı ~etin•cckleı·dir. 

l - Bu ılı•vı e için kayıt vn kabul 
ıııüdılf'ti ~0/12/!140 güıı!iııe karlar.lıı'. 
Buııılnn s.onra mürncnnt edecekler 
941 nisan ılcvı-t'.sirı kıd.tcnkl:arınılan 
bil' an C\Vı•] müra ı cılilcıw~i. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassıst 
Dlv•..,volu 104 

i.\luavenE' saatleri: P&Z1'l' hariç 
her ıcüıı 2,5 Tel : 22898 

!':efer kaçmadı. Uzun znnııınlarııı nınhruıniyetl sııatte Dupuy kapıya gl'lnıi:;U. . O önde l\Jeı~· He 
ben onun ıırkıısıııda yürüd!ik, bir iki koridor geçtik, 
suğu üç hasunınklı hiı· yere çıktık, ornılan ela yilrü
ılük, ve yine snğ' tnraftu, hiı· iki baımııı:ıkln i~eri gi
rilen lıİI' kovuşa ıdı·dik ... 

biı· kııdın ıışkıııa onu dıı susntını tı ... 
- Ilım evliyim ... 
- Ne çıkaı? .. 
Ncf ·rin ıludoklıırınR yıı1ıı tını V<' uzun uzun 

öptıinı ... 
Sil 'ihıııı bir kcnnı cı bıı ııktı, kııpıyı dı. ıırıdan 

gelecek scsled kontrol içtn cıralık yaptı ve benim 
bo akşamki ca .. uı;luğuıııdu felekten bir kiim ıılmnk 
gibi lıiı· i~ ~apıı.ruk suç orlıığı oldıı. Kumıındııııııı 
maroken koltugu bize kısa bir zamıın için he~ecıınlı 
bir yııtnk nızifesinl ~ördü .. 

İsmini bilmedi~inı er.. On dakıkıı 11onrn: 
Juliette, dedi, hnyıli kimse yokken sen bu· 

ıaduıı ~ık, git, arnıııızıl.:ı kul. ın hu iş ... Yoksu iki
mizi de ıııuhvederler. 

Vnrtııyı yine ntlııtııııştık. Gencuılın o<lasmdun 
çıktını. Koı idorlnı ııı en loş tnrnflo rıııdaıı yüı üye -
rck odnmn kadar geldim. Stıııt iki~·c beıı vardı. İ~eri 
girdiğim zaman General horul horul il\ uyoıdu. A -
nalıtarlan ycı·iııe koydum vı• Duı1uy'u lı<'klcııııye 

bnşlııdım. Mcı'l de tl<lnyıı ~elmiş. kaııeııcyl' uuııı
nııştı. Suat tnm ikide kapını iki kcrl h. f 1 h f,C 
vurulıtu. Dı11an çıktım. l'ilhaklku bırncı soyll'n,.rı 

lh tililcilerin içtimaında 
Kovtış hıncahıııç doluydu ... Oı taya bir kerevet 

koyıııuıılar, kürı;(i hııline ifrıtğ ctıııiıılerıli... Kovu. 
şun pencerelerini, siyah hc:ılede örteıl'k ziyanın dı
şaı-ı sızma ırı:ı mani olnııışlnrclı. 

İçeı·idc belki 500 kişi vnrclı. 
Thares'ln, Blum'üıı 1-esinıleı·i nsılıuıştı. Joreı::'in 

ufıık bir hü!>.tlİ kürsünün üzerine konıntı§tu ... 
Iıuvnrlnl'll, k5.ğıtlnr fizcrine yazılıın büyiik afiş

ler gcrllınişti, .. 
cScrnınyedaı·lıını oyuncak olmıyac·ağız.>, cB~c

l"iycıt h:ıı ı> fnciasına nihayet verdiği gün ı-ahat c
decı•giz>, cKnpitalist l<'jiııı ve harp beraber yürüu, 
cHnrbi komünizm oı-tııclnıı lrnlclıracaktın, cBaşkoıu

nın scmıaycsi i~·in ulı;ı<'k istcıniyorur.>. 

Hfa iı,;eri giriııcc ht•rkes ayağa kalklı1 yumruk
lur ıkılılı ... Bir. de mukabele ettik ... KUl'Sünün he
ml.!rı yııııında bir çift i~k<'.mle bo~ hmıkılmıfti, Mery 
fü• bt•ı·abt-ı· ora~"a ycrl<'"tik. (l>•t·•mı t'fW) 

Lonofr, 1 Sterlin 5. 2~ 
Nevyork ~00 Dolar 132.:._~ 
Ce ne•r. ıoo lııv. Fr. 29. ,,ıs 
Atına ıo:ı Dra hmi O. , 1:s 
Sofya 100 Levıt ı. 
Maolrlt 1(}() Peçet ıa J3. ~S 
Bı.:dapef- 100 Peng:i 26· S 2~ Bükr~, 1(1() Ley o. 6 7s 
Reli"rad 100 Dinar -"· 1 J1S 
Yokoha. 100 Yen 31. ~S 
Stokhol. 100 lSYeç k r ~l. 
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1 Aboıae Şeraiti 1 Tü.;!t ~ 
Senelik ... . ........ 1'00 Jtr, 21; ' 
Altı aylık ......... 760 > 1,,. • 
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