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Fransa Almanyaya mütareke teklif ·etti 
Fransa m sulh tek ifi 

Tegallüb ve tahakküm üzerine tesis edilecek bir sulh, istik
balde daha müdhiş cidallerin tohumlarını ihtiva edecektir. 
Almenyanın, pek muhtemel olduğu üzere, böyle bir politika 
takib etmeğe kalkması, lngilte.-eyi, ne bahasına olursa 
olsun, harbe devBma sevkedecektir. 

Yazan: Hüseyin 
n=a eynaud'nun istifa ve 1 
~ başvekalete bütüıı 

milletin hürmet ve itimadını ka
zanmış olan, herk0si kendi et
rafında toplamağa kabiliyetli bir 
zatın getirilmesi hakkındaki tav· 
siyesi fevkalade hadiselerin pek 
yakın olduğu zıı,n'1.lnı veriyor-

" -ııtı'F · tahakkuk etmesi 1 

~ dir ve şerefli 
Dir'. şal Pctain 

• ~t ınabilecek 
'{• . lı 

~-··;. 
, en bü-ı 
·sizliğine 

bunu ya-: 

h!llla 
nunla 

1 
göste:rcli: 

de bulun-

Jntt~;aff~ i;. oldu. Eğer bu
iktifa e<lcr ve beynelmi -

H;;o,,c_dıı CalıiJ l'ALÇIN 
fSonu 3 •. ncü s~hifeclel 

Cahid Yalçın 

Hitler mütarekeyi henüzı 
kabul etmedi. Muhasa·~ 
mat h&li devam ediyor 

• • 

lngiltere 
kararını 

zafere 
teyid 

kadar 
etti 

Bordeaux, 17 (A.A.) - Fransa ğını sormak için, dün gece düş. 
oaşvekili mareşal Petain, bugün mana müracaat ettim.,, 
Fransa satile saat 12.30 da, rad- Mareşal Peta.in, nilıa.yet, bu im· 
yoda Fransız milletine hitaben tihan saatlerinde lıüttlıı Fransız 
bir mesaj neşretmiştir. milletini, hü.kilmet etrafında top· 

Mareşal, adedçe, malzemece lanmağa davet etmiştir. 
faik bir düşmana karşı an'anele- Filhrerin umumi karargfilu, 17 
!erine Hlyık bir kahramanlıkla (A.A.) - Yeni Fransız hükümeti 
sarpişan Fransız ordusunu öv - reisi mareşal Petain, rady.ıı ile 
müş ve sözlerine şöyle devam et- söylediği nutukta, Fransanın si
miştir: !ahları. bırakması Uizıııı geldiği -

"Bu ordunun muhabbetinden, ni Fransız milletine bildirmiştir. 
eski mulıariblerin müzaheretin . Mareşal Petain, bu kar&n Alman 
den ve ayni zamanda bütün mil • hükiımetıne bildirdiğini ve Al -

man hükiıınctinin bıı husustaki 

[Sonu & IJICI sahifede] 
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ı· 
! 

harbe devam etmek. .. 

rıkı gösterir harila 
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cdeccr,ıı devre 

fıkır beyan 

Fr zı mllletının aded ve 
e t barlfe faık du!mPnlar kar 

sı a ate ke mck mccburıyetınde 

kaldıgından ve 11ercfll bır sulh yap-
göst rmesılc meydana cık<ıcaktır. 

Hadıselcrln bu son deg ık ıkler nın 

ne gıtıl aksullimeller vucude getırc-
- ccgı vazıyetın daha sıırıh hır ve he 

gostcrılmcsıle meydana cıkacaktır. 
Yaln z ımdiden muhakkak g bı 

gôrünen bir nokta, mucadelenln in· 
gılı:r.J rıe mıhver devlctlcrı :ıras nda 
devam cdecejjı hususudur 
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n ıı 

H A B E L E R j Resmi Teb i "ler 1 

•• t k t ı b • 11 Fransız resmi tebliği: .
11 

!':~ "! !!::,k!18emı.-
8 s nın u are ~ a. . ı::.:.ı~~~~!:w..::..:~~~=~~~= 

fBaı tarafl 1 inci aahlfctde) yettar mahafilde bir mütareke yoda söylediği bir nutukta deınış- mak üzere bır milyar 600 milyon ha.ziran. }j"'ranslz akşam tıebliği ve Avallon'uıı oomıbmıda ele - lükle ta.kib edeceği bir sür'at.ki 
. §bulunduğunu ka.ydeyle - akdi için Fransa tarafından. ya.- tir ki: dolarlık harb levazımı sipariş et- -'-~- ...._'- Lo" takasm vam ehn•c.M-. iııkişaflaı- göstererek ilerliyor 

1 1 k · 1 rdir mU&.IAl"eUCl!lun tte mm. .,~.,... 
~ . . . . pılan talebin mUttefiklerin da- Fransadan gelen haber er ço mış e • • da Bourgogne'da gece ve Düşman Saone'u baııı nolda - .Aşlmaz zannedilen. mAnOanu. .,. 

'. i.kı htikfrmetın ittıhaz va.sına. indirdiği darbenin vahaı- feı:adır. Bu müthiş fel8.ke~ çök- Norv~ kralının beyaonamesı günd: devam ettiğini. bildirmek .lardan geçm.iştlr ve Doubfi lsfi- llldıklarmı, de\'l'ilnıez mımed(:o. 
_ltlerı hattı hareket hakkın- metini gizlemek temayUUi yok - tügü cesur Fransız milletme acı- Londra, 17 (A.A.) - Norveç .kametinde ilerlemekWJr. len kuvvetlerin devrildiğini 'l1'I 

g?~ek üzere İtalyan kra - tur. Öyle tahmin ediliyor ki, yorum. kralı Hakon, dün akşam, ~mira- ~SIZ SABAH ı.EBI.JGI Dilşmanan '11ıone- Wlln kamr artık yenilmekten baika çare&f 
hukei.ıneti başvekili B. Be - bunun neticesi olarak Fransa ge Fransız milletine olan hissiya- dan radyo ile Norveç hıtaben Bo d 1'7 {A.A) - 17 bm g~ muvaffak olamadı- kalmadı zannettiğimiz mukave .. 

~~lini ile buluşacaktır. niş bir tarzda düşman tarafın - tımızı v~ Fransa de~n tekrar ~-n~tuk söyle~ v~ gerek ken- ııam:a.':.ıı t.ebliği: ' ğı JUkan A.lsavf da fttliletre metlerin gittikçe büyUdüğün" 
. Dlü.za.k~ İspanya dan isti.JA edilecektir. dirilecegine olan ıma.mmızı hiç ~sının gerek mutt~fik ıcuvv:etıe - ~. Lalgl& ve <Jha ~ hiçbir değişildik yoktmo. kuvvetlendiğini ve neticede Jıi.. 

~~'\"88slt rolü oyna~ Müttefiklerine karşı taahhüt bir şey değiştiremez. rın Norveçten çekilmelerlnm ne · kim olduğuna göıilyoruz ve· g(J.. 
~~ux,17 (A.A.)-~ansız ve şeref vecibesinden başkaca[ Fransada olup bitenler kem ~b~ şerait altında vukua. geldi - f ngı.liz hava febligv i receğm. -
Osunda mareşal Petain'ı mü- Fransız milletinin PolonyalıJar - İngilterenin hedefini değiştirme- gını anlatmıştır. Fransanın. sillhııu teslim ~ 
~ aöz söyliyen Amerikan Co- dan, Çeklerden, Norveçlilerden. miştir. Kral Haakon, demiştir ki: Londra, 17 (A..A..) - Ha.va ya.releri mutad GD'.0ıre tıevrlye mesiyle, harbin bitmediği mey ... 

bia radyosunun mümessili, Hollandalılardan, Belçikalılar • Şimdi, dünya d.avasmm mUda - Norveçin hali hür bulunan mü- ııemretinin tdJliği: gezmişler ve ~il'& ırefab.t damladır. Ve bu gidişle daha ço~ 
Sadaki İspanya büyük elçisi- dan da.ha az yapacağını za.tınet.- fa.ası için silahı elinde tutan ye- him kuınıına, yani Norveç tica - Havalana müsaadesbliği se· etmişlerdir. Avca tayyareleri de uzun seneler sürecektir. 
ll:ılitareke müzakerelerinde ı mek için hiç bir sebeb yoktur. gane şampiyonlar biziz. Bu bü- ret donanmasına neıaret edece ~ bebiyle son u saat içinde hava dtwriye gezmisleıdir. Fakat biç Biz dtlnyayı kendi haline bı.« 

ltıııbtemel olarak mutavassıt l 0 milletler ki maliim olduğu ü- yUk şerefe layık olduğumuzu gös- ğiz. Bu surtle milletim ve me~e-: f.aallyeti nıahdud olmuştur. bir düşman tayyarefJiıııe ~Uf rakalım.; cihangır kapitalist kmr .. 
cıynıyacağını ve Alman şart- zere memleketleri Almanlara termek için elimizden geleni ya - ketim için çalışabilmek, benım Sahil lrumaııdanlığmı.a ta.yya- e1meınişlerdlr. vetler yekdiğeriyle çarpışsJilt . 

. 
111 _h~nür; mahlm olmadığını tabi olmakla beraber yerlerinde pacağız. Ve beşeriyet Hitler afe- için büyilk bir te~llidir. ~arktan V& garbtan gelen türUi 

~ltıt'. ş ve denizaşırı yurdlarında pasif tinden km:~~ca.y~ kada~ etra - Reyww.d tehlike atlattı - 1ta1 yan resmi t e b 1 i ğ i: tehditler tehlikeler altında, y_uı~ 
giltere mfere kadar veya faal mukavemete devam e- fımızda Biiyük Bntanya ımpa - Bordeaux, 17 (A.A.) B. Rey ~ dumuzwı nıuka\•emet kuvvetuu. 

~ barbedeook . diyorlar. ratorluğu olduğu hald_~ yen~~z naud, seyaha~ esnas.ında Fran • ltalyada bir malıaJ, 17 (A.A.) .Pal~o'da avcı h\!~az e; ~ azami haddine ibl9,__~ etmek içın 
ta r.l.ra, 17 (A.A.) - Salllhı - Bu "mukavemet sayesinde bir tarzda harb edecegız. Eınıruz sanın merkezınde bır mahalden - İtalyan ordula.n umumi ~ mız ha\a.lamr ha.valL ~. çalışalım. Bütün dünyayı alt fu;t 

t Londra mahfillerinde yap- mezkilr milletler vıeınleketleri- ki sonunda her $t!Y intizama gi - :hareket ederken, düşman tayya · rargahındaıı, 6 numa.rab tebliğ: man t.ayyaı-e gmplan her turlu eden Ye daha edecek ola~ bu dfuL· 
lolah~kattan ~~~a ~uter~ı nin :istismarını Almanlara mü- recektir. releri bombal?r a.tmış ve Reynau- Ta.?'Yarelerimiz d~ ~~· taarruzdan vazgeçerek kaçmış ya harbinden yuıdumuzun daJ·· 
~atik muhabırının ogrendi- tezayit bir tarzda güçleştiriyor- Fransa.ya giden va.purlann tn- dnun refakatınde bulunan askeri Korsıka ve Tunustaki denız ns la.rdır. .. . ma uzakta knlacaıhnı ve harb~ 
göre, hll~fımetin fikri, dün lar. . giltereye dönmeleri bildi~ maiyeti erkanı ve sivil halk ara- leriyle tayyar~ sa~ bom - Alp~ uze~deld m:: =•~ kanşmıyacağını u~mak büytilı:: 
neşredilen beyannamede Londrada elıemmıyetle kayde- • Londra, 17 (A.A.) - Amiral ~ 1 sında zayıat olmuştur. ba.rdıman etmişlerdir. yetle~ m~ıt.e~;r 1n .. , bir hü..,nUniyetur. İn'iaallah h•1' 

~~~ç olduğu gibi zafere ka- diliyor ki, memleketler tanklar likçe bildiriliyor ki, denizde bu -1 8 lk 
1 

d • B~ hava düellosu ~~~ 

1 

hMbr. Şimali Afrikad.a. ~iz tahakkuk eder, dnlıa cok kalkm. 
-~tün kuvvetleri ile harbe la mağ1ub edilse de ayni vasıta lunup da Fransaya gitmekte olan a an ar a yen 1 bir lnglliz Q.VCl tayy&l'edl duşu .. kuvvetle-rintı karşı yapı_ıma.kt'tt mak iktısadi ve SO::S'" al havatıuı 
"ti tm · . · · A riilm .. ·tti olan kara tı.ava v0 dewz hare- • "' • e ektır. ıle onları ıdare etmek imkan - Hollanda, Polonya ve Norveç va- b• 

1 
ıl\ uş r. • . '.. . . . , k organize etmek " ıziyctiııde ol ırL 

Uy lierald yazıyor: sızdır. Öyle derpiş ediliyor ki, purlanna radyo ile mesajlar gön- ır an aşma mı r Düşman tayyarelen bazı a.km-ıketle? ın~sa!t n~=ıc; ';.rm; memleketimi!· h rb cıı~ında k3 ı. 
_§ey muha~kaktır. İngiliz Fran~a!a tahak~üm e:ınek, düş d~rll~~ bu vapurla~ do~~a Moskova, 17 (A.A.) _ T~~s la~ ya~~dır. Bu alanlar sur~tıyle gıt~ıde 1 sa t• ll' - makta devam edebilir: 

~ t1 ~on erkegıne, son kadını- man ıçın fevkalade muşkUl ola- bır İngilız limanına gıtmelerı lti - . b'Jd" . .. münferid ~ler ta.raf~ 1 ~· . . . K Bu ihtimu n tah klmkunu i~-
ldar mücadeleye Riddetle de - caktır. Diğer taraftan da şu ci- zumu bildirilecektir. aJı:s~r 1 ~r~f01Ma.i1 t . Al 1 yapıbm' ve bu ta.yareler bılha.s-1 . Şarki Afrikada ~;ıdu,n '~ _en tiyorsak ··nvvetimızı b"r a:n ev-
,(lltrı.ek karanndadır. Fransa. het kaydediliyor ki, bazen iler - lngiIMre Fransız siparişlerini gı ız :• i gaz: e:, .... sa geceleyi~ şehirlere \·e kırlara. yanın ~~n:a ' 0 tlı•o zf : e~ıu: vel a:ı:·ımi l addine ·ıkann·:ımı7 vo 
a edUmeye başlanmadan ön- leyis ne kadar gi.iıiiltlilil ve he- de alacak m~yla ve . ta ykanın şkar a ko~u,bomba.la.r atımşhll'dır. karı;ıı nıuhını bava a.a. yet en her n-pceıJ <?Un b • ('\'\'elkı W!lrleı ı 
4d - genış emesıne arşt oyma u- s 'd bir ırı..,• "lm""s bir '"a1ulmıs ve dikka.te ~~;a.n m.· - "' · ~ ~ ~bin defa daha fazla de- yecanlı olursa sonraki ricat de Neın;ork, 17 (A.A.) - Bura- S tl b' r-· . "d avone e ....şı 0 u:.. "'. "' • • . - daha kuvetli ve kudretli olduğu-
~atatındadır. Bidayette kuv- o kadar fazla gürültülü ve heye- da ticaret mah.afilinde beyan o~ ~r~, ~vye er ır;~ 1 

are - l~ kişi de. ~ıştır. . hce~er < lde edilnıış:ı~ muzu do~t ve du~m~nlarımıza 
~.devam etmek kararında idik canlı olur. ıı:ııdu~a. göre, İngiltere bil - :r:j e :a:~!:~ ~:~= ':n~:ss~;, Cagali~'de duşmaouı bır a~ ta!~~d~:ı::t.::. ~!; ası .. :~·~n: anlatmamız azını ı. .Tüt~iyc, 
;ıı taaeısubla devam etmek ka- Peteııin nutku 1'"':roruıada ıın&d kumetı, Fransa tarafından Ame- b" : . t vüz aktı aktedil· kını ta.nare ~ haııganrla . h . · _ W ·tır ıFıırılması ,.., h· tt l mkansız 
~YLz. Bizde eksik olacak o- ~dandı rikaya sipaıiş edih:niş olan bütün ır ~ .e~ı e~~ 

1 
pl ld rmdan bazda.ruıda h.a.sa.rntıı se- sısat asara ugra m.ış ıin bir lokma h c g-eldıl ·c ) mi 

bıt 8.ıim değil yalnıı silahlar- Londra 17 (A.A.) - Coluın .. harb levazımı satın almak niye- ~esı ıçın tedktaırder a ırınuş o u - bebiyet vermiştir. Dava kuvvet- Di~nı.an taralfmıl:n"'? ıJap ı'ı.ş toıırnklur n dıki m 
~iı... · · • ' . · b k İngilL gunu yazına ır. leriııe mensu.b altı noter ölmüş ola.n bazı akın ar . lr'A:•·•tro ( e- . "'di ise elımızde Roosevel- bia radyosunun spikeri Bordaux- tindedir. Bundan aş a :e- T . Dail ıııraı'l'ın' bu ·· · · . 

1 
. ı n. h .... 1 gözkrın ; tir ..., \e mıdı o { d:ıJ• ~rı • · · ı ed b·ı ~· ass aıans.ı. Y m. ,.e otuz kıuLv neıfer de yam.lanı - nıın·o u tesısa mı ı>eıe. 9Jl. as."\,... . . . . ak vadi vardır. Bu vad, dan yaptığı neşriyatta Fransanın, re, Amerıkanın ıma e ı ecegı h· b .. · h k'kate katiye 

1 
teta-1 • • h azalır. yur l nrrıız ıhtımalındeı ı 

llJ. kanın i~al _edeb~_lece~ ka- ordunun mu~avemeti sonunu na- bütün fazla teçhizatı .~a sa.~ın ala- b:k e:n~di;u:.i ve tam~m:ıe ya· nujtır. ugratmış r. 0 kadar· u?. kta ı, Iır 
alıeınenın bıze gondeııleoo- sıl karşıl~dıgııu anlatmaktadır. cakt~r. Fran~ - lngılız mubayaa lan olduğunu bildirmeğe mezun- Al " f b1 • g" •. l• sıı. Pn Tüı kiye in cograff 

Bordeaux da ha~, m.a~~ Pe- komısyonu bılhassa tayyare ol - dur. ma n resm 1 e 1 L vaziyetim Vi? hadh.mtm tarihi 
llıı.rb devam ediyor tainin beyanatını dınlemek uzere A • k L .1 C mhurraisi Fiihrerln umumi ka.rarglhı : 'men, Rhin . ~fa• n ... k'.tllr.tAI' ~-.h n - seyrini te :1k •tm 'k Türkıyeyr-1 
~Otk, 17 {A.A.) - Colum s~kQ~etle kahvel~re. gi~işt~. merı an tayyare- A·,:ı:~y:da ~avkif edildi 117 (A.A.) - Alman ordutu.n baş 1 

rma \·anm~br. . • ~i~ ~rruzun yapılın -·ı ihtın:.~ 
~dYosunun Bordeau muha - Şımdiye kadar hıç bır mınıayış • • M k Y 17 (A.A.) _ Almanlknmn.ndanlığırun tebliği: 1 Chat.eu Sal.in! - dıenz "'" ~r- lının ımkansız ıldu,.., ı kanaaatııı ı 
'ı!Jteri Fransız sözcüsünün yapılmamıştır. Ha.Ik bu ani ha.her cılerı Avrupaya obsalova,d "g- 'ldig~ine gö- Frıın.~ onlulım dağılmış bir rbroug zapredilmiştir. en bur-ak vem ısbet d ·lilleı e mey 

d .. h . 'b' ·· .. m....:: mem arın an o rem ··ı y d D .. 
b.na atfen Fransız ordu- en mute ayyır gl 1 go;ı-.wı.uyor. Lit · · :'-h B halde kütle halinde ricat etmek Rhont- - HlıJn k.a.na.tmın ot' - dana çık ırm.ıg t lı:flfi ır. uı:pı. · 

I • re, vanya reısıcwu uru . · . 
tı~ atfen Fransı7' ~r~usu- Fakat bunu mutavaatla .karşı - ge ıyor Smetona ve sabık hükiimetin mU-ı tedir. Fransız ordo.iaı:ı, cenuba. f:dnde te~dal<•r lmşdeıf.mek~·~ . 'o nel~: 
~saat 17.30 da hala har lamıştır. . t dd.id azo.s dün aksam, Alman \'e cenubu garbiye dogm, lnta.la- Vosgcııs ıstıKaınetlnde nmz~ff~ Sovyet ıı tSya bıze taarnız er.·· 
. ki· Spiker sözlerini şöyle bitirm~ Waşington., 17 (A.A.) -Bırle- head d 

1
' • 1 -

8 
ente"""e rımız ta.rafından y-.ı.1andan taJdb nuıe deıam e~ lemoktıecll.- mez. Aramız:laki ~nn virmı s ·ne,_ 

~ ~ . rik. d 1 t' tittefikl u u unu ge<;mış er v .... • . . . . ~ 
"ransız askeri sözcüsüyle tır: şik Ame a eve ı, m . . . ~re edil . 1 rd.i · edilmektedir. Bazı mü.fre7.elerin Abas'da, muhar~be \ifl ptke I hk mazi ve ıkı mılletm artık bu 

. atta bulunduk. Askeri va- Avrupada sulhii uzun .seneler aid Amerikan tayyarele~ hır- mış e r. halen ni:r.amh bir müdafaa yap· ta.yya:re gruhlanmız ve :ıyıü za- an'nne ha.:n ge en do~tluğu v~ 
111 tnühiın noktası Fransız muhafaza etmeye muvaffak olan leşik Amerika hududu lizennden Fransanın sulh tıklan yerlerde mı müfrezeler, manda hava dafi bamryalıırıımz mfüekahil m nfa tl ri bunu u. 
~ muharebeye hala Fransız ordusunun mağlubiyeti uçmalarına müsaade etmiştir. . büyük lalyıpla g(l>Ji pfüıkti'rtül • ka.mchtki muhan·be1f>n• müessir ,mirdiı. 
ettiğidir. Bildiğimiz şu- Avrupa ve Amerika için cidden Hariciye nezaretince tasvıb t kl•t• mü...,tür. suretre yardım ~tnı~tlr. ..Wüs · Daha mıteryalı t l, kafa iltt 

~ liaa.t 17.30 da henüz terki büyük neticeler doğuracaktır. edilen bu bitarafl~. kan~u:n.ım e 1 1 Şahsa.o bir fırka kumandam ta.bkf'..m kaleler Vf'ı ooto11 ıneui - düşiinect•k ollrsa' Roğazl rııı 
~ ~hnemişti. Alınan haberlere göre, m~a - yeni tefsirinde de~lıyo_r kı: . . [Baımakal&den d~vamJ general tarafından kum.anda. e- ler, en bilyi.ik taı>ta l)Omtmlarls. Türkiyeden b,~şka herh:uıgi bir 
t~il.run l"PSlni sözcüsü söz rebe durmamıştır. Halk bczgın - Amerikada.n ınuttefiklere aıd lel mlinaaebetlerde hakikaten dilen bir mot.örlü kıtaınızın cür- boınbardıına.n. edilmlf}tir. nü. - t::hle bulumı u.sınuı Sov~ et Rus 
-ıı..~Yl~ devam etmiştir: dir, şaşkındır, ~nnı düşü~ec~k tayyarelerin Kanadaya tesl~~- e~ik olan. ~18.ne_ b~ düzen ~: etk8.nı.ne bir blicwnlyl&, Or1o - ma.ıun ham ka~11pta.n y<.~lmz R 1 yaya y~p~~~- zarar ve Bakil 
.~•ra.n rc::keri müla.ha - bir halde değildir. Yaşh biç bır de artık hududda tevakkufa ihti- SlS etmek ıçın samımı ve hakiki ans'ı almağa ve blr basan mu- ta.nedir. petrollennın 'l'urk hududuna yıı 
eltndi ~ul11 taletlıı.i icab et- göz hiç bir tezahür görillmilyor. yaç yoktur. Bu demektir ki, kanu bir adım. atarsa, o zaman gerçek- cib olnıa.dan bu şehirden Loire vo bunlardan beşi ba\'a mu- kın huluıımaısı, höyle bir tecavill'-

ı. diı:. Suliı §.'Utları he ~ Olup biten şeyl~r çok a.n~ olm~ - nen tayyare hudud~n u~ken ~n bir b~ük adam olarak ta-ınehrini geçmeğe murnffa.k ol - 1ıa.rebelerin.de düşüıillmüştür. tal<.dirinde elde edilmesi muhtc· 
~(lbnem~tir. F ransanın lca.- tur. Çok geruştir. Halk ı~yUzUnU otomatik olarak teslim edilecek- ıihde ebediyet kazanır. duk. . t)'ç Alman tayyaresi im) ıptır . mel faydanın göze alınması ı~ab 
~at'a orduswıun cok vahim anlıyamıyor. tir. Nazari olarak, bu karar tay- Fakat galibiyet neş'esiyle pek· Hııva knV\'etlerimiz, rlcat ha.- Alman denizala gemlleri, son eden ınua:zzımı zarara niı;;betlt! 
~i edilen vaziyetlnden ileri Chorchill'i.11 nutJru yarelere doğrudan doğruya ~v - sermest olacnğını talı~ etti~-ı Undeki düşman koUarma kar· günlerdo 100 bin tonitatocfu.n faz hiç mesabesinde olduğu kola} Iık · 
~~~. Fakat bu vaziyet Londra, 17 (A:A.} - İngiltere rupaya gitmek ~re uçmak ım - ~iz N~yo~al ~ Sosy~ ~ı· iti imha faally~~. de~ et - la hacimde gemi ba~şlru:dıı· . la görülül'. 
\ ı değildir başvekili Churchill bu a.kea.m rad- ltilnını vermektedir. nın btltün kinlerden, sevkita~er miştir. Loil'e uzennde bil' çok Kumandan Frnuenh~ım m ıda • Almanya \·e İtalya ih: g··ıe!ı: 

il.lltnamız olduğu gibi du- den, hırslardan kurtularak mus- köprüler bombalarlli tıılırib o- resindeki hi.r denizaltı gemisi, a- hem hudud ol.mamanuz, geıek bo 
'"~ li'ransız hava kuvvetle- Cenubi ve şarki Af ri kada b:t bir ~eriy~~ i~ea~ .sell~ye ~ dilmiştir. Köpriiler önünde bi- ra.larırula. 11400 ~ouill\tohrk Wel- devletlerle aramızd<i hh: bir toıı . 

Ilı bütün kudretini muha- sme çıka.bıleoegıne ıhtimal '\e.r&- rilmıekte olan sıkı~ık kollara, liııgton Sta.r İngiliz \'apurıı da. rak ihtilafı meveul olnın.ınası, 
~k.tedir. Bu vakialann harb ş·ıddet·ın·ı arttırıyor miy')~, . .. bomba ve nıit.ra.lyözlerle bücmn dahil olnıal üzere 41$00 tonihi . bu iki milletin tıtkıb etmekte ol~ 

tıııı 
1

\>eti11i sulh mJzakereleri Şimdiye kadar dünyayı bö~a ~tir. t.oluk '\'a.pur batınbnı~br. duğu harici .;iytı.set. bu ıkı dev· 
."4lttakbd sulh şıut!arı ba- [B•t tarafı 1 inoı sahifede] ımuhetemel bulunan 3 yerli as - le jestlere ahştırmamıştır. Gö- Bourgogne'da LangTes'ln ö- KWWUldan .Anrln~~ ida..."'f'Suı- leti de hlç bir sekilde böyle biı• 

a.n takdir eltersiniz. Şimali ve Şarki Aüikada ker bulmuşlardır. Bu karako1Ia- rünüşe nazaran Almanya. Fı~ t.esinde ilerleyen. seri lata.lan - deld diğer hir d~.niL.altl geou...ı, maceraya atamaz. 
~a. C'lütoallık güçlükler harb devam ediyor nn hepsi düşman tarafından saya çok ezici &artlar. koyma.ga :ımz, renuba doğru arazi kazan aralannda. 22300 t.onilit.oiuk Ca- Bulgaı istana geU.n<:l', onuıı 

hir <'c':ı'~P.nin mevcud ol Nairobi, 17 {A.A.) - Rt>.smi tahliye edilmiş ve içerlerinde bir k~~k,. A~pada bır. ~lman mışlal'dır .Burada, iki hava mey- rinthııia hıgiUz mtm.\in kruva - muhayyel taleb li:;;tesinde bile 
~ llrlau . ,.~ l tlyük ordu tebliğler: . ~.ok silah ve techlzat bulunmuş- hik~ıyetı t.esıs etmek ıstiyecek I dauınd~ bo~ba dolu 89 tayyare z?rii d~ ~hil olmak üı~re 35

1 

Türk iyen in topı·aklarının yeri 
l'ıtuu bırbn r:rfon am-11""'10 Cuma ,.,..;h ... ti zarfında Bardıra tur ve kuçtik milletlere hayat hakkı elde edilmiştir hın tonilııfoluk vaılur bu.tınnı.ş. - kt Bul · ta · li · 

- ,.~ &"""'. • • yo ur. gans n rıca nu.ı 
~=d.a.n ile gelmektedir. Bu- tayyare meydanının askerl he- Kaı-akolltınıı tahliye edilmiş tıuumıyacaktır. Be:ssançon'un ~nubu garbi- tır. ITiirltiyeye tecavUz enıeli beslı 
~ Lolre üzerinde ordu defleri üzerine, ~ubi Afrika olması oradaki askerlerin bizim Bu va?:?yet karşısında. d~ya- sinde, İsvi9re hududuna. \'al'.11 . Bir dt,'flv,altı gem~ de 1'1u - yecek kadar cinnet sahibi olma . 
, b·altt:adtr. tayyare kuvvetlen muvaffakı - kıtaatı beklemeği arzu etmedik - nın sulha kavuşmaalllB. mıkan o- mış ve bu suretle Loren ve AJ. ray - Fort.h'da t.aıniben 90{)0 dıkları mevdandadir. 
llha~a ordu Maginot hat yetti hava hücumları yapmıştır. lerini göster:mcktedir. lamaz. Hitler belki düşmanları- sas'dan çekilen Fransız kunet- toniJafoluk bir İngiliz mu.a.dn y . · Fr .. 1n .

1 lı.ı.tunııv!'r Anı;ak bura.da Kat'i isabetler olmuş ve büyük y--u kı+-n•'-- bulunan .....,:,,. nı muvalı.katfl,n susturabilir. Her ıenıun· · e"-·fm..11-•...ı "'"'mber 1.~ kruvazörünü lıatlrm.eğ.a muvaf unlr. anıstanT' .. ka~sa, tegı te_r:e 
· • . • e1.-u .l,OA~ .... u.ı:ı - r w • • "~ ,._. ~ ._ ve anııı ur ıveye cavuı 

tnlidafaa nunt.ak~ı kı- .basarat vukua ~elmiştir. Cen.u- lüman askerler, ltalyanlann ö- fJeY~ tx:Y·Jn egdırebllir. Fakat j panınıştır. fuk olnıuş\·tlır. etmek niyetini güu;_ıeieı; de bit· 
~!:ırtıen g·eri C'ekilmışler - bi Somalide keşif. u~uşla.ı:~ ya- lülerl gömmeden bıraktıklaı1Dl h~ ~ır sulh Y_a~az. Aın;ı~n~J Şimali Loren'de kıtala.nmız, • Bhin'in geçişt~riıh~c· J1-1.- tabi arzın mihveri etrafında. 
. pan tayyareler. biç ~ır. duşman görerek büyük infial duymuş _ ya yu·m1, H•ne ıç~nd~ .k.end.isını Salnt _ MiWel jehrlnin ş.imaJi gar kam tabu.ru !mnıandaw Gw.ıtke, dönmi>eceğiıLi :idchıı etmek kad:ıı: 

4.u ..... nutku Amerika.da. bir hareketi ka.yd~e~'. tardır. topladı. l•ransız_ ınille~ de er- blsine yaklaşmaktadır. şahsi feda.karlığı ile ı,mı.us.~ te- muhf!lclir. 
r~ Şeklbıde karşılaruh Düşman faaliyeti, WJıu· ve ltalyanla.r .. temadiy Malt&- geç hakkı old•ıgu mevkie yük - Sarrebnıck'un oonubunda }fa .. mayüz etıııi~tir. .. . . . . 
~n 17 (A.A.) _ Ma.- 1moyale eyaleti ilzerinde bombaı' mu en rlar seleceğinde ~übhe yoktur. Ger- ginot ha.ttm1n yanlmasmdan iır Fürerin umumi kanu-ı;alu: Turkiyü~ ~~ lııç btr koıoş~ısu 
~et.Q.in:ın radyoda verilen dıma.nla.r yapmak ile iktifa etmiş yı bombardımoıı ediyo . çekten akiltne v~ ~ani ~ir po- tifade eden fu:aka.lanm.ız, seri 17 (A.A.) - Bugün ()ğledoo son d.evletten aıa~ t~leb etmek nıy~ 
~4, burada. büyük bir dar- tir. Telefat ve hasarat yoktur • ~mira, 17 (A.A.) - Reuter_. lltika fr~~:a mılletmde kin w bir yürüyüşle, dü~manm hazan ra Metli kale~i bir Alman müfre- tm?e ~ıı:1an:a.-,ı ~-e b:ınu. hC'~.v~sı 
·~tt w· uzenn·· · deki bombardınıa Düşman, salı sabahıncla.nberı, intikam bıssı bırakmam.ak bu k .. :A.1....+u k ı· .,.,,.., . t 1i im tı !le ıle ılan d.meoı dt.: goz ouuno ~&pınışhr. · Jaı' - . • ' ~ ll""'-uc::lM mu a.\·eme 1nc r'"'e- zesıne es m o aş ır. .. , . . 

...,J. •• ".:J-· ticesi tedkik edildigm-· de 70 Malta üzenne 2.'5 kadar hava akı- kahraman milletin izzeti nefsini _ = almacak olutı:;a Turnıyeıııu hııı-b--
o.ı-uusunun Uinlu:>lZ DJn ne t n·· l 'k• h'• . d k . tin' • vl l ~ t:'~ olduğu biliniyor idise hektolitre benzin zayi olduğu a.ıı- Dl yapını§ ·ırda. unb. ykapı ~n 1 ı u- yaralamam.ak ve onu tezlil etme- Ancak böyle umumi bir ba- nnı ihtiva edecektır en u~a va~ıye Bııı .. 5~~ n: 1ıJı ;,it.., __ • R ~ı~•·... üt ı tmıstır. cum esnasın • ır aç aya par- mektir. nş, umumi bir hak ve adalet Almnnyar.ın pek muhr.c-mel ol- anlaşı nuş om. ugun ·u a. & 

:ı... ""~nnur oosev~ lil m aşı "' d" · .. · b' 'vil · - ·· t·· ı b' lit'k b' ta h d ı· b l """"n ·~ l7 rdımı valta - Cumayı cumartesiye bağlı - çasuun uşmesı uzerınc ır sı Hitler ~ dakikada bütün ma· prensiplerinin tees.süsti. karşısın- dug11 m:ere oy_e ır po ı a ır an·uza _e e . ~ unm""'.a ~ 

~~hi~ b ço_getincagmad:'--1· y g~ zarfın.da. Hinını Afri- ölmiia, üç sivil yaralanmıştır. ıinin suit:efehhüm.lerine, kinle- dadır ki bugün feda olan mil - takib M:meğe kalkm:l~;:;ı, logilte- mız Ye müt~f~,;:Jc:rınuzle araını~· 
-..., u va.zıy u;ıo.c a.n ..,...,,, o- ' k" b ~l · b' h be ·· \..~ ~ olabileceği ilmid e- can Riflis kıtaatı "yerli kıtaat- maddi hasar yoktur. rine, fena. hislerine nihayet vere- yonlarca insanın ~~ ziyan ol- reyi ne bahasına olursa . olsun I o..~ ·ı ag _arın _.:zı ~ ır aı~ s~ ~ 

~ ~ tar İtalyan Moyale'sin.e akınlar Malta umumi vali muavini, rad bilir. Fra.nse.n.ın kalbini kazana- maktan kurtarılabilir. Fakat te- harbe devama sevkedecoktir. Bu ruklenı~ırun ımka_n.m.J.ı~ bıZl! 
'.'- '1mnn bgil:teırecle ya.~arak,6 İtalyan karakoluna yoda söylediği bir nutukta., hal- bilir. Fransayı kazanmakla bü- gallüb ve tehakküm Uzerine te- harb Almanya için belld de piş- asla reh~vcte ve ge::m~leınege sev!A 
"'-: ....... ~ girerek, dün geceki bom.bardı.-- kın cesaret.ini ve ~o~k kanlıl.ığl- tUn dt.inyayı kaz'lnır ve lng.ute- sis edil~ek_ hi~ sulh •. istikbalde maıı~rJa dolu ~lacaktır. etmemehdu:-
~ tf 1(.A..A..), _ 8a1W- uuuı neticesi ölmllf obna!uı nı 6vud.\ııtilr. ııe ile de ıımh. p.pabiHr. daha mut.hiş mdallentt tohumla- Huseybı Cuhid YAI..(;i.N lt1URAO SERTOGLU 



lercemesine. başlanan bu çak mühim eser 
esaslar haüında ileri sürülen itirazların 

Mefdaaa gel• Yımıf, derhd Mı il y_,,_ ... 
alta yattı .. v~. blzlltlp ç&meıdi .. siyle haJfblıınmuftu. 

AöCo, hawnım. n---. Uıknı AUC;o, Y'•wfu 
168aktlm k1 blMm k8Pt da surat bir kar19. Bana: Ç''Uenııp Vna Ji but&.. maya aldı.. Kilnteyi 
B u k 1 ___. -ı A'-6.IJ in _. kt Ye,~ çalı Ye. ot-.at.iP siya - Eğel' bu sefer y; 

ug n paa a Y• anne••· nı" Mlwt an vaz• siJie -oJıı\dw;a qw1.n1."""'" Ar· dmp, 811"9bıline 

V.'eketiın1mu irfaa baıa· 
,tma eayaDJ talrıdir-~ 
J.Nlmeu Maarif Velr&'eü tara • 

geç. Ya Papaza gider günah ÇJkartir, HSvbe adar- tik peldiwnian baal»e:ş&Jlft· yordu.. 
yacak olan bu yanlışla!Wl. batl ain. Yahud da ben senden ayrıhrımt Demez mi.. mads:di.. ıw Jszsiljn .. 

melMros eseri' oldliğüııu gene is- ·t;Y' Mi, Atigo. b •• alDna. pi ·- Q.rağa ?AM.N. 
rarla söylemektedirler. Baı. n- Ya%an: M. TAı.Ar s0MER 5 t ıta. Pmli~ ...ıc a- ::n;: ı..-· ... ~ 

fıMın ~ ettirilmıelıt.e o.- /EŞ1i#EF IEQ/ S vatın iddialum& göre, islbı Akpm .. YiDa hülÜD, kapn'ık --Cama uaDlla 'Mutapa,, yakta old""'" 'ftlirit; berat.re lllJCJldll. 
Jaıı w:ı,;':ılrlopedjejnde Mr ~ ilıni değil, ııeşro-. nmmacı cültbesilMt bürilnmüf, denilen pa&*o, peUt hmrırMP.a• aynkbilmerdi Iill tamml~ 
~k , tabriflst hatti. t V ~ ki aleybdet her lunmlllWldaki gaye bakımındah pencerelerden igeri nüfu, ediyor. dm... Şimdi, ,a ber iki tanıflaa tJi. 
Jmıadlar bwunduğu gijl'ülme8i ur. 1~ "! . ._. olsun, 

9 
siya! tir amdir. Ve şarkta ça- Şimdi gittikçe tenhelepn ko- o. pvrek Pftek öWil ._..._ riaia ~ Wj ,....ı Oltti&ıaia •!lılmBlt!d' 

tim:aw bunwı DeUfl hnsu1Urn:la şey 0 ~-~ gı yuıbr, ceva lışan garb emperyalizminin muh ridorlaıda derin bir melil var.. natı küçük görülmüş bir dilli w lijeL;k; de ..,.P Jıllıılıc-ı Adah Halft, k·eytıtmt11 
muhtelif fikirler. aerdedilmekte , verilece- alUluL ~abl da taç olt!tlğu- doktimanlan meydaı- aanki mlmet, .kaıvm&t miiıcrim tam. g,I hrbi ...,.Jt beW•wıirJ fliııgW · yordu. Arada sırada 
mii•vıakrı yaplımktadp : ,_wr. Yoba. ~leyb~, ya- na koymak maksadiyfe hazır - blbleriıü dU& deria bir ku • - PaJto. paW buwılıja der- Vaii ~ peidinıdl8m moe nerek. 

Olduğu pbi mi neşretmek, ~".! cav~e~ek ~? 1
::.: lanmış ve bamlnnşbr. Hılttl bU vete dald&rmalt igia bu koridor een kolay bir if. değildir, dedi. nmtalarma agill olm-hğı ~ - Usta öl~or be" 

yoksa. aley}ığeki kısımlan san • kat . Y doğru ola:::ur Bir de iddiaya göre bu sarih maksat lan, damla damla+ea.,UtaBar. Enel& !IMi1 V& kaplet kaJ'll8lll Caqnnr: pehlinı:;ları qıraaaı· D.ıyordu. t8-yıp 
sur miı etmek. ahucl cevab ver k ıyeıı.. Ur ed k, Hangi yüzünden eser kasten tahrif ~ Uzun mermer koric:ioriarda m daJdai aJdMacak bdaı' kallavi m ~orclD. 1"'nl~nd• 
mek suretiyle red nu etmek. ce- h m ~ .. ec~ ' .. ~· dilmiş hakikatlerle dolduruhhuş- san kilmeleriııdm vüeude gelmiş olmak, göz6er ~ ve eena1 bı Palaıt ,ahali gil ;' !& nla - işitmiyordu. 
vab ~erildi takdirde reddiye • ceS::f ;:;;._ ::;: ~ e~ tur.. . . kil~ küçük ~~' anlarında. ltllilP8ll, k?'1-' ve beeaWer 800 ~ çia ywilll iue omrm... Adak H.W. ala>'JD 
1eri birlikte mı neşretme yok- h tl h&kiın ü ir Bır amildopediılin bütün yan wsa se.ia görtiFly..ıaa-. Weeedıe süratle hatelaet ede - Bir YDdaa da çmlı c:a1!I yakı- diyordu: 
sa kitabı una mı ili.ve et • :..:!. e~b\haza• ~ ess lışlanm. bulup düzeltebilecekle- içJerinden biriai few ediyor: bilmendir. ~orlardı .. Meydam aydwlatma - _ u ta. öhit'or be!.. 
mek.. Butün bu noktalar etra - 4 0....:..... · rine itima.d edebild.iğiıniz kimse.. - Benim sucwa cema kaaumı· Dtfer hlrmiar gı'bi m.im ili P çUtlyoı'**:* • aaı.r da. t. ._. 
fmda gere terceme bıiroslmda, ~ ynhı- lerin onu doğrudan do~J.a. ya- nwı. . inci maddeeiae-iaüud et ... mi.zıde. grap ve (lebeke haUm1e ~ve.ağalar dao salsıbıane girmiııti. <Jilaki, 
gerek fakül~e. gerek ı~ ~ Terce.: bürosu haricim:ield zabilece~ne ş_übhe dııyuıamız tiği halde beni.. _ iaoi ~ çalışmak olmaz... Pek, pek ya- )'e!'lerme ~~ ~ fmc tutQJOldL AUgqı 
fillerdeki fikirler muhteliftir . k t1 elin bazıl .. makul g-orillmez sanırız.,, (Tan: ile mnh@keme etmek illtiyorlU'! mnda yaadlliacı bir çöaleB tqa . dat Jıısm dıbille enk görefi verdi • 
BuDJarı tasnif etmek lUmı ge- re~ m:"~~ ~ ~ r- gazetesi: H 2 940). diye köpüriiyor. )llNljıwin! O da her,..... de - seyre .dalmıştı. _ ·v.IWıi bea de 
irse şu yedi maddede toplamak C}CJık s;8cWerr Jriınj mal6ma; "Böyle bir eser biz de yokaa Diğer biri :müddeiumNminin o pL .. lleaell vapurda bir pabıt Vali P8P; etrafım baJmadı .• dii -..--. 
mhmkündur. ~ ~ler ş ÇUnkti bu yapalım . Kerutiıni?Jn vücuda p gUn serdettifi lddiaaameyi tef • qaracakmn, o annn m ı Cal:prı kma dibine ot1lrmuş ~ :aeMI ba . 

L Reddiyeleri kit&IMa 80lal• lardan mütıim bir İa.ım 20 • a: tirib. bütün dünyaya sunması ge- sır ediyor. Bfr dalrib mahkeme ftrdlr. ciiNf •yreder g6r8Doe; zapti- • 
blraklliak: net zılnnşludır Sani reken bir eseri sırf Avrupa.lıı vi1- koridOılannda bulunduğunuzu u- "Fakat gazinodan a11nııeafın- ye ~..- seıhadi: 
Bir kısım w ta. g re, bunıa- sene : ~erden uim. bi- cuda getirdi diye dilimire çevi- mıtuak olma, en tecrübeli a- her paltoJu acemi Qi!me9e tadim - B a bak!.. 

n olduğu gıbi neşre mek, her-~ :nmteüf aman:ro. ~ rib .~fsiımze sunmak! Denizi& vukatlardan mürekkeb bir baro etmek olnnas _ Satadren mu • - Git~ Şu Cazgm 
kesin nazan tenkidine an.eyle • teli ~' 1 . "dd tl t 1~1.-: nmızın, karalarımızın harituı - salonunda adlt mesailln mttnaka- bakbk ,....,, _ _.._, edilir. Bizim na' 

ıuını enn şı e 1 enıuua.::u- !M.1___, ••• 

.mek. bili.hara b .Ya· ne uğramıftır. Bimenaleyh bun~ nı ~vnıpalı yapar, biz de.kabul şa edildiğine httkmedebilinriniz. işde yataklarmaıs da yoktur. Bi- Btrafmda bulunan yan ve a .. 
zılacak ve reddiye- lamı düzeltilmes' Türk üs ederız. Ruhumuzun haritaamı Birdenbire gözlerim me§hur sim en: iyi yataklaru:mz, Yallu • ğalar meydana b ar olduklan 
leri ki bııı etmek ha.ya yanlışsız 0~ so1n:U~a- da ona~ çıkartacağız: Yahud palto hırmı (Kel N ... ) & illştl. diler, yani eeidler alayım! .. 19.1'- cıhetle vali p m verdiğı em-
ıauvafık olur. . n limndır.,, A. C. Ottlkeıı. ~~tı diye~ henunseme • M~in. ~şlangıcında dır. Köşede, bucak~ ·~ re kulak asmamışlardı. 

Bu kaDaa ıtiraz eden- Cümhuriyet: 21 8 939) ge mı kalkacag.ız. Pes artık bu kendisile göz qinalıgımız oldu- de;;, paltoyu bndwnae wnp de zaten, iyan ve, ağalar vali den ksr=;~oahl.; 
tler diyorlar · Eğ r bu hata ve B f:ı-..: ı--~ edenJ diy kadanna!,, (Necib FUll. Ha· ğu için (Kel N ... ) beni gttter puanı aldıildia iDi, omn* ka- paşamn güreşin bu, ciheti anla- -.._..41 _ ....__. ... 
tahriflerın. bu dların cevab u ıan ~uuu er or. ber: 22 8/939). yüzle karpladı ve koridorlarda nast e4:1M1Wir Ne vedi8e Alla- • . &._., <T-- <T' 

lan yularmda ... -.~ .. m--- bu lar kı: Mademki bir r k madde- "Bizim fikrimi1.ce de bir jaJim cıoı .... tığw d·ı.-_. "'- .~o;.ı-... aru.~-. ~ madıgmın farlond d ğillerdi .. gW• )'«'&- k.lıa 
6f"• ~ 1 ...ır ı-... •. t ih .. ~ avare avare ""9 ıma -1ANM- - ·-W6- ~-...P __._ illi- Bu sebeble allkah olmamışıa~ v.ııı.ı:Q~ 

meseleleri li.yıkiyle bilıaiyenler !""' ... ee Dl1' man~ 1 "'~"' ansiklo~i her baJde bis etmiş olacak kt: dinnek lkımcbr. &me dı c.ara~-
teıll ~ lilbbe i kehealılar etmektedir; madem kı mtHdnı bır Tih'kleria yazıp meydaııa çıkar - A wbe dedi u..ı.... ·-ı- bisi be1l sokar. ... ~ IJltib. .. . mriayoniM. 

· ' kısnu muhtelif Mbrderın "ddet· .. . g y, · .uagao ıs- ya- ' we... Z.ptiye çaVU§u, Cazgıra k~ vaJaadtrmaJıı; • iır 
da""JetB c:liiieceklerdir. Seneler- . '1 mamız daha muvafıktır.. Çüııkil yok mu ki btı bot llkmhlara ku· &rrikada aldırır... Orada da iıa- tu.. Paşaıbıı emrini tebliğ etti: . Bir 
ce 8GJll'& çıkacak cevabarı ya ll tenktdlerme ma?'Uz kalmıştır. böyle bir eserde Türk ha.vatı ve •-ıı.. ı ıL... ı • ...-...ır..-~a m ~· 

hald b k ti edf ? ., la& aıayonnın ... ~ver... wıa ,,--~- ... -.un.ua-... Vali P'"'"' hazretleri seni sulu ._...ı... ... lr·-dL 
görilrl r, ya gormezler Göne • 0 e, unun ıyme n r · Türk tarihi kadar islama aid me Tepem daktllmiil, ak saçlı ka- - Demelc llıi tek bqma ~ :- ~ ";ti Yusuf di 
Jıerde artık d yerle - Bu eser bulunmaz bır metah mı? sail ve mebahist ilmiye de bu· fumm altmda artık tam mile illet edııınıilliL. istiyor.. - boşa gı . .. . , 

. Eskmllii çürük h( binayı ta- . . w ' 
8 CM.gır, oldugu yerden fırla- .AliçO kunteyı 

ten §iibhel iza1f ok güçleş- . _ . lunmak llzmıdır.,, (Sellin Sabıt. kırışmaga başlamış bu yüze ~Y - Evet .. Çömez arkandan ge- dı P. nın h .. ldi .... ti y 
Dll3 olur. N (Do ) ınn ve ı:nıre ugraşmaktansa onu yenı T8Piri Efk&r: 18 6 9it0). ri ihtiyaıt göslilrim taJrdı kaldı. · ıw ••·OD metre ._hte blı· .. a.şa ~na g ·- rar sarma;ra g~ 
(Cutano) nun taı:ıhleri baştan y pmak daha muvafık Ba lreme• 111 itirulu der- Narin bir alma.. dlıtma g9en 1 Vali PllJJ& sert bır tavırla: kallmıak ıQlıı çırpınıy 
reddiyem n olundukJarı için değil mi ?- . . meyan olunuyor: Her n& sebeble bir çift gö&. Sivri bir burun, U• un;1°aJdı geçıain, dur ama tatlı .-:- Be~ ~ ne soyleıliml. ... Fakat A1ıÇo ba 
çok kimsel nn fikirlerini kani • 5. '.l'erceme esM ıtiAariyle Oluna ol8ma, bir klft bu • bat r.unea bir çehre.. ba yl!Be baktı· bir hikl-,e anlatayım: Nıçm gilreşi ayumı~ · • :~=~ savaşı, 
tınmttır. Halbuki bunlan ter • de~ değiJdir lanwı ~ bu uğUrda bir çok mas jıım ıa111111t bunun palto ve pa. Bir gUa puW&r .-yu çekmişti. Cugır. cev~ verdi; be ~ 
ceme ve n redenl r bu JisaD.. Buı .vat da bu fildrdedlt>: raflar yaph•ptta; gimdt bu :a.. Dıt hlnm "Kfıi- N: .,, oJ4tif(&m AJJahın gind~ kısmeti top. - Pa. ... !Ull, güreş eimlit. bera· re &)ıra . . · 
Jara ~ olınıy.an Wıemanın lnm '°?erceme etllleğe kalktığuaa bu dar nseeiri yiziilHt \e&lıtp4& luattJ• W ıftr . ;., it h-'9brQllNll i al w..taıb ..... .,,,. • Behlivular, alta Kel İsmail, Alıçon 
Jan cörilP cevab venneJeri için islAm aaei~:.&suıia )'UI....., pd' dlf 

1 

' Oh F fellull tim• 'it 0 aft• gıelmlf Blhoelrep jwtiw, dilftU.. !'!7'wldı:ufftkl 
taume ettiklerini soylemişler • !*~ ~~ '=', +~a • "Bir de Tllrk kaf88l. orijtnal bir "Don Karlo,, nmı ~ "% · Jmi1a • .,,. birı1Mlam - ~l BeWlllJ'ıcall. ~ ?ııa 
di. ile güWiirmüt ve fuılu~ tenkit· telif eser vermekten icizdtr. Ve da cenubi ltaıyadan bmUara mw çıktı. Kemli bndi~lılla - Bö)'le pqual.. - Adah.. oWu .. 

1. ._.,eleri =adctl'ı• lere uğı'amlftır. Müstesrik deni- biz de onun bu eseri vermesini se,.ım kallffle: dDfmlll bir t • herifla ıbub wr~ dMim. l'ell· - ..qmıver... .. - Olar b9c. Belldll• 
altala yazmak: lea adamlana p,rk ve ialam ~ y.,,qı.,,. dlmel~ taıyan asıJudeaipjn kibdl. p m ialnlclwr ~ 'Mpza ":"" '»n·aa psıa= t UMl ili)'~ _ <illa> Y9ufı 
Blmlanna '·verilecelr ce- tiilölle aMl m11eldardeld batah .. terek islim ansiklopedisini ter-. nıru var. - 9lnii- Baa- • rn , hd• "9- ledir.. w 

.,....,. lier madlteNrı altma yg. ~ ber eaer ~ ~Sik -.- eeme eder ~" (Btt itfrua - Ne ya.palım "N. "" dedim, ri belmm• t ı' ''"'· OIJl7l f.. - Ne~---·. ~? . . . - Benim eHme 
mü ....... vdlk'br. ~· Hangi bil'ini ~)'lbmt - CUmlmrfyethr n 8/999 tulhll ıı.aldı bir ha1ilr a.vm&-çıktua. tpmk1i Wr. •• ' çlimlttl; Blrtbay -:-__ !aı ilt:l paliıiıaa ·~ qırdır mı, qmlsmu 

Bu ıDrre ituaedeııltr• cliya&"- biidta fildi' tarta:mi:lilr boJw nlebaamda Pe,amt Safa eft&b - OeırMilm JW'aldl bir-JUi liı~ -.ıpm ' l 'Wt "'IF• ed.._ Y.m.d a~ ririmRllll? 

ı. ki: Da yol ttWllMall oNna. ınemuD o~ kiBtür m.. vermfttlr,) balameclına byawıt W..•lr nrelıt •w r• 1iir P*& ,av. lraı1mmp kadM: ~ Hele. - laiç 
Jt;t*W bir dJd btr lraıt mla- mının kıymetlerini ve ""b=hn t. ftleMWJ'I ......,,._ ~ dlğij ya. Gel beyJadw, liY.le ..,_ ta*. - u..ı biftllaidtr! : Sırua geWiii 
'• ~ 'sam.. bmdara kartı m yabuGı1111'dan ölreınaelıı :ta- h W"mlfat .._ 1__..: mma~ de. biruJif ehh-L ~ra Jq. ~ .._da arı. . - Et.t P ı r t. ..n--ı&.• ..;;7;... •• l*Jlay--- Bft dR büll cm.acisi olmaya. Bn1Jan da §ÖYie diyor: Eau BaPi mlllıu paltar ı.- fOı Asti14• w pW ._. - Yı& aMa-* .~-••• na.:y~ kilDte. 
atk• ....-. ~ ıı:ıdeldM'. •Jllllit:elllltb ilıatateu ve itibariyle etkin tetvif edecek "Kel.. ~ U&. •u11ıh1tıuaı te.t as; js, _,.. ... ,., Wit ,.. böyle bekleyecek ım,iılf mre=aw=! dımli. 
• 1 .. ÜIUllUJ .... n a1r tlfcllll& lllllDNllll&dlu ill&Dah! .. btlyle eaeıi6rt, velevki cevab ve ve Pf!li• bemsl... ' iıa o Re: 1*:-4}Dli - Biflıa p; 1 lllklemell 
..,, • ..._ 1ttwCJ'* wı 11- Atadlldl& mtlli tutta nlftlel&,. reddiyeleri ne blrllkte o~OI"' l•+kı ....._. ._..,.._ Hı ıa ı+ aat-..ı••ıı· ty9thıcllqııia.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
m.. Bis aeeıe iş çıkaıw.lr ~ ı ı. ~ • w,ftJr Ufln taya d6k1mette, yani halk ara • .-.. 21! ot~ il =n H•nt, - ni okka ile~,._., . -ııa.,.~• "la• ._.. o L O' 
,.._ pftllsi}ll; lRıllllt tuildmtlt- ya - smda yaymakta bir fay°aa yok. tm.. ...-tte-heraller tuph in tili'-pe- - m heııfiam, dedi.. e Bo,aMllM-... 

Aıılıt,._... > n • .......... fllimek zlllet!a - tur. BDlkis zarar vardır. Bdn - - 4'i -. ıaatlıHftl 411t-. Arıltr.:. E 'm ~ (llııta. Aıwlalw •it9 ılaı...., kaa· diril =7•,:-.. 11 
• ı ı ı clllr bSll ~ deıJlf mi idi'! tar erbıabl ihtilas vasmcla oku • dilllnet iat ,..,.._. lilrı.- .. 1ladlHY ~ geldi. pak: ;:...._ Abdmniai.Miıl-
Jillla ldııaaat da şua: 1sllm 86~ -~ ~~ nacak eaederdir. N"ıteldm mem- la.ylı, eğlenceli bir mevza.-._. GibeL llill a:IJı lıt -~ • - Bqa..ıt..etlerii ... llili· nı111n Namt.llalak 

.,. ftltiWl ~ ~ kell U!!'W et la .. ,..._., lekettmJtde bir kaç mil•ıeıı ile ...,... lliç de fena • ' 19 • ıai ttt....., ._,. ıb. aö letHt .. qer, alta dllmemif ol- C'6www&d wıan sa.t ıı:ıo 
_..ÜI' eıUaeJ1t gdlt;rdt --* e kWtilr latlwt1•• ıa tal!llılr" tlılıla- • bir Jraç miltebaallumı kUtUpJıa • ea7tJ. Ba iı.i Jei ~ JriiW .,....._ ... ıı ı . -- •' ek; o 'IUit1 ~ .• mkW- 'st ' e trıdln 
•• tıiflA ~ ı-. llttll' .. ,, {PeJami Safa. Cim- nelertnden başka lri!f!ll'd8 bu e- tir N. .._ ~ liılıill ...... _... dekiM V--. ~h•iıl: il* Ded!IS .. Pa1mt; C&zgn-, Ali- nam™4'tıııw..,. 

Bu fikre de i*'-.-...r.~ lila.,_: 2l- 31tf8/889). ser yoktur. Buıaa reddiye yamı. taa bbds s " • lııepsi ........ ..n çonun 1*ıııa1Jere &)iıtaıak iste- =-=~--
.-orıu w.c Bu wda iliaıf'. me- "Da eeert dikbtle otmnue o- mat zaruı1 Jae; cevab yaaeak - 8--' stao h'••ı .- Hiıhz ...-..U. 111 Hlbri ,..aya lll)ll 'ıU.. ~ aıı.m. ... ı..-. 8Ul8iirtia )Wi yek - la!ıttr blftr itini liata saYJ!amı - (8wa I" ..,. •yfidı&) 7iat?- (~ ıı• l • Zaten lüzum da kalman Jtl.. ~. 



' 

maı alı ını:>h.ıl,ın cl:ılı.ı ıııul<eıııınel 'e f 
dolgun bir ekıldc iııtı ::ıı l tını tır. Bu , 
nüshnda eski Adliye Vckıl '\ic l 
mebu u Ord. Pl'C)f. M. 1 ıd 

S:ı.vfa: !S' 

nişan verdi Fi;\ .ıt miirakallt' konıisyommun 

Beı lin, 17 (Radyo) - İspanya F :V• 

genel kurmay başkanı bugün ha- Ilf 

ı iriye nazı ı Fon Ribbentrop ta - d t 

r <ı.fmdan bul edilmi tir. fapan- Y 

~ ~ gmel kU'fmay ba~kaııı lsnanya 1 

milli şefi general Franko tara -
fındnn Fiilı ıe veıilmis olan 

faali)CU 

' .. fo C \ e kılıç,, nişanının büytik net.kel ıi 'l'ı . ıct V \,aletine bıldı e
kordonıınu Almanya hariciye na- ce t r. Bu el 

zırına t di etmiştir. Bu jest m:: . 1 

Alman zaferlerini 1 pruıyanın dk . • ~ n t k 
ıı ı ur e 

nasıl k rşılamaktn bulunduğunu hm; ulu h t 
iz.'l.h eder mahiyettedir. 



r l: ENi SABAil 

Fatih Sulh 3 üncü Hukutc: Hakimli-
gfnden: { Hıu,e 1 Bir gün gelecek !. ) isi~~ ansikl~e-

ı Menliclea. Mı..i.tiivvete m~b: ceksln ... O centilmen :enç nasıl ve- dısı hakkın a 
dlilrüvw:t, rem olur dıycceksin ... Olur sevgilim mu·· ıa" hazalar 

( Yurdda Sabah _) l_R-::-·:-:~-z:-~.~-~-~--
izmir Fuarı 
Hazırhkları 

]Dikili mıntakasına 18 Salı: Bakırköy 

Edirnek~atıce Sultaıı malıall
Kaleboyu 55 num::ır .. lı hanede mukiıa 

iken vefat eden lbrahi:r.111 iLan t.ırl .. 
hinden itibaren alacak \ <! borçlul:ırı

mn bir ay ve iddwyı veraset edenleri
nin üç ay i<:inde mahkememize nıura" 
c.ıatları ak:::i h::ıldc tcrekesının ha~ne-1 

BU cibı gclcce.lr, gö:ılerinde yaş; olur. Ins:ınl:ıı· daim:ı maskelidit-. O 
\bana ~racaksın.. Ve ben o zaman ına"kcyi kaldırınca çok çirkin Ye kor (Ba~ tarafı .ı iincü sayfa.da) 
~ sana bakmıyacağım, sevgilim. kUHC yüzlerle karşı.J.aş:ıcaksındır. -:fo ın·u·tehassısla · · · . . . · · . rın mesaısım ko-

yardım 
ı ye devredllccegı ilan olunur. 

Mittiya~i bahçeaincte 

YUMURCAK 
Vodvil: 3 perde l Sana 1ine csev~ ıliyorum. Ve yaz.k kı, sen dat.a bu maskelerı bılc .. -o--

~eceıtın de ... Fakat bunu söyler- farkC"demiyecek kodar zaYallısm.. lay !aştırmak uzere bunlar avnen İzmir, (Hususi Muhabirimiz-
---()-~ 1 

1 zınir, (Hususi .Muhabirimizden) -1 ===============================--:::--::=:===:::::::: 
ken yine senden nelret ediyorum... Veremli 111 sevgilim veremli.. Sen tcrcemc edilebilir. den) - İzmir enternasyonal fua- Kızılay umumi merkezi, Dikili ve ha- ırr:.ıımmmımnmaıımmı•••••••••••••D••••ı:nlfıl 
Sana aQJ"an. sani seven sevgimdir. de \erem <ldun . Karnındaki cor·uk Fakat bir kaç yüz nü;hadan 

rının açılmasına iki ay kalmış - \'<Alisi zelzele felakctzcde1eri için şim-
Ben deiiJ.... da ;;ereın! Şımdı o yumusak Ciksu- fazla olmamak üzere ıflahdud 

k tır. Bu itibarla fuar sahasında 
diye kad::ıı· 300.000 liradan fazla mas 

Bir cwı gelecek! Cigerlerin parı;a rultlcr ynrın ~eni boğmak ıstiyecc .. nüsha basıbr, bu nüshalar ce _ raf )apmıştır. D<1ha ziyade Dikili 
parça ağzından dökülecek ve artık Ve -enden bu yu5aınak denen gıılum; b .• b'l k .. ·h .. muhtelif inşaata hummalı şekilde merkezinde teksif edilen bu y:ırdım, 
tükrük ;,erine kan tüküreceksin, kan. şc~ i bile . tıp kaı:.ıcak!.. Cıgcrlcrin va \ eı e 1 ece mute assıs ille- devam edilmektedir. Yüzlerce a-1 şimdi de zelzeleden harab ol:ın l•öy-
Ve o ı.aman bılc ben, seni müstehzi par ::ıhın;ı"ak'. 1 maya \'Crilir. Onlar bu fıl:ıı-let'i mele ve araba fuarın muhtelif 1 ıere teşmil olunmaktadır. Dikilide 
ba~larla suzccek ve gülcccğun. S<.'nı sc inın en tcmit:ilc en nazo.rı c.likkate alarak bu me:::c- t s· 1 · . 'k ' l ta . · . . zelzele ıelaketzedelcri için ıuo b:ı -

ben. ·ık gnı· a· So lil . • Se . b' b h 1 1 . . h . • . . . e ıs erınm ı ma ve nzımı ıçın k . . . . Sen un ı sev rn ın. n guzc c H\.mış ım. nı n a r e cnn sahıh ve akıkı şehiifrını lı k .. . . ra ·a ın~a cdılıııı;;;tı. Kızıl:ıh klJrurnu, 
kal V t k be b · '-- d · ht ı h l k · .. ca ştırılma tadır. Türkıyedekı sı . - . tevgıllın acal:..sın. c ar ı n ır ı;ıçe ı ful :ır ı ımam a c c ınc ıı;ın mustakilcn ya;r.:ırlar. · . .. . .. .. . • l'tmdı de zelzeleden yıkılan k<lylerı 

daha hiç. hl<; scvmiyeceğim. Ne; giı- nel duşiın cını tim ki! Kırları a- · \T b dıkl zıl 
1 

naı muessesclerın butun ımala - ı y<.'ııiden kuracaktır. Bu köylerin yer-
d d b 1 t Ç 11 . ·a e u yaz arı ya ar· a o t f d t h' t 1 · · · 1 · · · z.el yaseminler bana bu sevmek> e- mı ar u mı um. ıçc crıo ç<' ı - . . . . . ını uar a ecı ır e me erı ıçın erı, yenı bır zelzeleden evler har::ıb 

nen geçici ve gi.ılünç şeyı ilham ede- lcrinın br>l olduğu diyarları ögrc'lITlek ısnadlar kendı kendıne ıtıbardan 1ktısad Vekaleti yerinde tedbir 1 olmıyacak mevkilerde, dağ eıcklcı·in
ceklcr, ne de beni bu sevmek alemine içı çrrpırımıştım.. seninle başboş:ı düş~r. Jer almıstır. Ticaret ve Sana i 0 _ de kurulııcaktır. Bu köylerin yeni 
:silrukliyecekler! .. Hnyır sevgilıın ha- bır gun geçirmek için öyle bır dlyar Nıtekim Hindistandaki islam d 

1 
· b h d 'f l y yerleri tesbit edilirken su ihtiyac:ı, 

yırı ... Ben artık sevemem... aramııitırı kı sevgilim .. heyhat: On- akademisi böyle yapıyor, Avru ~ a:ına u. usus avazı e e~ ve- lı:ıva ve sıhhat şartL'lTt göziinunde 
Bir gun. bir akasya agacının koyu ların hepct bır rüya olclu ... Kolb''m • J l . ..,1• 1 h. d l; b. rılmış, fabrıkatorlarımızın şıın - tutulmuştur. inş:rnta dcr\tal b::ışl,ma-

d b b 'k b k"-'· h' bl k' . 1 p l ı aı1n ı~ am a ey ın e { u- did h 1 1 . . d ı k ı:o~elıeri arasın a aş aşa ı en ana u=un 'e meyus.. ıç r ·ım:;<' ıle . . . . en azır anma ~rı ıçın o a re- ca ·tır. 
neler liyleml.ştin hatırlıyor musun? konuşınak ıstemıyorum Cttnkü kı- tun eserleı,nı terceme ettınye:r · · l'kl · tak 'kt d ·· 1 Ad d T kk . • ' • F· k t b tl h lk ,{· . ıs ı, erı ve mın a ı ısa mu -ı ana a Ur uşu 
Beni dailna scve<;eğine yemin ebniş- mınk konUF.Saın yalan gclıyor .. yu - <I a Ul an a a ne: re.mı- d" l"kl . . b 1 t F 

411 .. ~.-ı.;.. . .. 1 . .b. Ak d . d da uru erı ışe aıı amış ır. uara faalı'yeti tin. ,..... _. .. _...... olduğumtt söylemıs- lan: Tıbkı .en n soz crın gı ı yor. a emı azası arasın a - . . . . .. 1 
tin: .• Onlar • giiMnç sözlermiş de- B• gun gekı.:ck!. Emin ol, seni :;ev- ğıtıyor. Onlar bu eserleri tcd • ıştır~k ~me~ ıs~emıyen mues~- Adana. (Husu~) - Adana Turk-
ğil mi? riı ,ıı:ıı randıı.;ın genç, sana, kendiııdc- k'k d k 

1 1 
. selerın bır lıstesı İktısad Veka - kuşu kampında ;ı6 Adanalı genç mu-1 

_ • . ı e ere resen o mese e en 1 . . t . ti T' V k. v·ırr· k ı k A b ·· · ı ı Seni yalnız sevgimle degU, bütün kı o korkunç ha talıgı aşıladıgını hıs- . etınce ıs enmış r. ıcaret e a-
1 

' a o ara· ~ > rovesı a mış ar -
benliğimle, duyuşunıla, duşiinüşümle c:edc~ hi .etmez krıç;ıeak \'e sen'. y;~l- ~,azarlar ve dolayısıyle .· orı:arın leti de, Türkiyede mevcud bütün ~ır. Bu gençler arasın~a bay~n d:.ı 
ne bileyim. hel' :;ieyimle sevmiştim .. ruz b. şına bırakacaktır. Vercnılı ol _ ısnadlarına da cevab venlmış o- T" S . O k l 'ardır. «B• ve 4C» brove1crinı de 1 

. . l , 1.11• k"'I .. .. ili" lı ıcaret ve anayı dalarının o • r 1 k .. 1 . . .... k ve bütun bunl.ıra mukabil, enden tek dugunu bıkı1lcr, ana guzclligin ıçm ur. .ı.• ı ı u tuı u, m ı var - . . . . . . a ma uzerc genç erunız ınonu ·nın-
bır ~. tek bir varlık i temiştim ... degıl, yuwniln sı,Juklui;,'ll i<;ın balrn- ğr muhafaza için bu suretle ha- lektif -~kılde Izmır .. fua.:ın.~ ıştı- 1 pına hareket etmişlerdir. ~areket ı 
Sevgi!...... cakl:ır' .. Ve :ırtık hiç kims.: seni ya- reket d h t ktır M" _ raklennı muvafı'k gormuştur. Bu1edenler arasında 4 tane de yıne A-

a a muva ı . una d 1 T .. kk ··~ · dı 
Sen benden bunu bile esirgedin. nımı nlmıy.ıcak' Seni :::e•·mıyecek! ... k kl. d l hususda ticaret odalarına yapılan :ma ı ur ·uşu ogretmeru var r. 

aşa §C ın e yazı an eserler- ı J . 
'{c bir !uymetli mücevher gibi sak- Ve ıştc o z:ıı11a11, seoinle başbuşa ge- den ise ayni mevzularda resen tebli~atta g~çen yıllarda fuarda! aponyaya _pamuk ıhracı 
ladığın sevgini başkalarına o kadar çiıdıgimiz gunleı i hatırlLyrıc:ık, kuş- , .. . teşhır edilmı.ş olan mahsul ve eş- Adana. (Hususı) - Adana Pamuk 1 
ucuz fiyaUa sntbn ki.. ların oti.ı~lı rıni kıskanacak 'c bıın:ı \ e mustakılen yazılan eserler . . . . ihr:ıcatçıfar Birliği serbest dö\'iz usu-

Başkalarının koll:ırı arasında iken yaharm.-aksm. Fakat hcylıaU. • daha faydalı olduğu tecrübe ile Y~ .ıle bu sene teşhır edılmek ıs- Iile yakıı~da Japonyaya 5 bin balya 1 
beni biç düşündün mü? Beni, yalnız Ş.mdi ben aglıyorum. Bir gı.in gc- sabittir. tenılen mahsul ve eşya hakkında pamuk ihrac edecektir. 3 bin balya 
beni. sevdiğini söylediğini hatta ye- len~!: sen ele aghy:}(aksın... Haydi bazı ilmi meseleler hak maliimat istenmiştir. da Mac:aristana sevkedilmek üzere -
mın ettiğini hiç dü~iindün mü? Zan- M Eco I » Fuar T'u'rkı"yede her yıl Cl'enı"'' dl· kında mübahasenin faydası ol - • c "' 1 

• netmem sevgilim .. sen bunu, bu kü- Mı.inı' ctkn Mecdiye mcktub: b · h k Gö du~b-nu kabul edelim. Fakat te- ir turızın are eti yaratmıştır. nUliU hc;tstabaltıcllar çücük eyi bile düşünmedin.. «Mccoi, 
Bir gun gel~ek! .• Boynuma sanla- ''fr.ktubuıı neni ilk önrc şaşkın, cavüzün de münakaııası olur Avrupa vaziyetinin bugünkü şek .-:dana, (Hususi) - Adana~~ .. as~ 

nık af dilemek ve bana maziyi hatır- sonra bır d'"lı etti.. Ve scnh o .. c - mu? Mesela biri çıksa da size line nazaran dış memleketlerden ~eıı hastahane tarafından c~onullu 
latmak istiyeccksin .. ve heyhal!... İ$- rcn'lı arltn<l.Mrıı, benim scvgılimi, " d b fuara az ziyaretçi gelecegı·· talı - astabakıcılar> adını taşıyan bır kurs 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
işte yül<sek bır kremde 
aranan bu nıez,yetlerın 

hepsıni s ze 

Krem Pertev 
Temin cdcbılir. 

1 - KRE:\'IPERTEV 
Bır tu\·~lct mustahı.arı-

dır. İnce bır ıtına \'<" 
y:ıpılışmdııki hususiyet 
itibarile yu;.d,'kı 'Çizgi 'c 
bunışuklukl:; n teşek -
kuHınc ınt\nı olur. Decı-
yi geıv; \ e g rg n tutar. 
2 - KREM PERTEV. 
Bu· güzellik vasıtasıdır. 

Genişlemis rnesamah "1-

kı~tıraruk cilddeki pi.ll'
tük \'e lwbarcıkları gı

derır. Çil \C lekeleri iz.ı
lc eder. Tt'ni m:ıt \ e <-cf-
fof bir lı:ıle getırir. 

3 - KREM PERTEV. 
Bır cild devasıdır. Deri 
guddelt'rinin ıfrazatmı 

diızcltır. Sıvıke ve si
'.'"""~=:::::::==~~~ yalı uoktal,mn tezııhiı

riine mani olur. Cild a-
• dalesini bc-hyerck kuv

vetlendirir. 
1 

Kuru cildler ıçın 

yağlı ve yag i etldler 

için yagsız tıususi tilp 
ve vazoları 

v;ırdır. mecnun , ese una karşı he- . . . . açılmıştır. K.ursa devam edenleı: nı·a-f 
te ben de o zaman kendimi pahalıya öldı..lrdum .. hım de nasıl''.. mcıı doktorn koşnrak sıhhat mm edılmekle beraber ıç tunz - sında Tiimen komutanımız Tu'-'ge-
s:ıtarak sana bakmıyacak ve scnı ~·mdı çrk uz.ıklardayım .. P ter j "yük' b 1 .. "' •••••••ı:t1mamıa:::mn.-~9iii:Jmm•••••••••ai'ı 

h b·ır rapoı u alıp crbetirmek ve ona go"s min y~n.e .b. u. .ir_ canlı ık .. go.s - ral .Arıı Tanyed'n. in muhterem refi-r 
• görmek bile i 8temiyecegim. beni t;ı1,ib t:di: or. Hiç şup esız ı - ı ı·-~---·--------0:.--..,;,s-...i-....,-------._.. Sevdiğin zavallı genci biliyor mu- giın beni ) • k.Jıy. caklar! Ve kim lıı- termekJc mi mukabele edersi - terecegı umıd edilıyor. Türkıye kalan Bayan Afıfc Tanyeri dt- bu- ı• b ) • 

sun ..• Onun ekim> oldugunu hiç du- lir!. niz? Tabü böyle bif hareket gü- bugün de. yarm da bir sulh ve SÜ- Junmnktadu. stan u Belediyesi ilanları 
şündün mü? Zav:ıllı se\gıllm .• sPn Allııha l.!ı arl:ıdık. Bir gun gelecek Jünç olw·. kfın diyarıdır. Bu itibarla İzmir Pamuk ihracı 
bunu bile düşünmedin de ·1 mi? o o <'Ski rc\gıline daha ~ok fl'Cıyacak- Bu fikre de şu suretle cevab enternasvonal fuarının bu sene Adana, (Husus1) - Mevsim başın 
sevdiğin genç benim çocuklu!;: arka- sın'.. ı'çın· tehır· ~ı. asla mevzuu bahıs' de-ı dan hazırnnın ilk kıftasına knd«r 

O Ü veriliyor: Zaten bu eser mcsailei ·c!ı daşım Cahiddir. Veremli Cahid!... M R VVETıt ğild' b" l b' d'• .. ül Adıırıauan muhtelif cıns 3864 balya 
Belki bu mektubwnu okuyunca giilc- OGUZ oZDI::Ş islô.mi~e<l~ mel'Ci olsun diye 1~ v_e ~y e ır şey uşun -ı pamuk ihrnç edilmiştir. Ziraat Ban-
-----------:========----------- neşreclılmıyor. Bunun hatalar ve memıştır bıle.. kası mübayaatı ·ise 31729 balyadır. 

Meşhur palto hırsızı ''Kel kasti tahrifJerlc dolu olduğu . lzmir~·fua~:ı~~an .. ~nız ~.irıl\Iüst.ahsi~.elınde bulunduğu talı~ 
Jmeydandadır. Bu cihet malfım lıier degıl, butun Turkıye, buyuk e<ill~n mıJ,,dar 14.06, ınuta_vaı;sıt elın-

Kadıköyündc C:ı( dcbostanındu. Kadiraga sote ğmd Ba d l eaddesi.nı# 
nihayet bulan bir ucund.ın b:ı~lıyar;lk Caddebostanıııda biten yola (Cad~ 
bostanı pHl.j yolu) ismi \·eı·ilıncsine ve Knctirağa yolunım diger kısmının d" 
kısi gibi Kadir;ıga soltagı n:ımile anılmasına umuıni meclı ln rntv /9 O T,,ıl 
ıçtlmaında karar \·erılmi~tir. İlan olunur. (5026) 

n.. neler anlatıyor ? ve miisellemdir. Hiç şübhe yok istifad~l~r. görm~tür. Bunda.n :~ı~~e~%~i~.971 b,ılya olarak kaydc -
' ' ki bu eser islam görüsü Türk sonrakı ıstıfadelen, daha genış J Bu 1 d b k ih ın.ı~ ı· B h ---- ~ , n ar arı aş a r.ıca~r e ın-

(8-fj tarafı 4 üneii sayfa.da) rum. Papaza. gider tövbe erler, görÜ!)Ü değildir. :Misyoner ve olacaktır. Bu biricik enternasyo- de 3548 balya pamuk vaı-ıiır. Merkez a çıvan aran.~yor 
"Fı.nattan istifade hemen o günah çıkartırsu yahud da uen hıristiy.ın göıüşüdür. nal fuarımız; muhtelif mahsul ve ka7.alarınııı yatak, yorg:ın \es.ıir ıs-

paketin ayni, içi kağıdJa dolu ı;:.cnden aynlll1m .• dedi. Tamdık.! :tanımadık bütün ce mamulatımızı içde ve dışda çok lerdeki suııhiyatı aru.-ak .250 baly~- Bostaneıda, bir köşk bahçeı:ıine bakmak uz.re tecrübeli 
. .. b l k d t' . h . .. l t tın tı Tü' k' . h dır. Adana men:;uc:ı.t !abrıkalorı mu- b' b h kt d 'I' lib 1 l An' ld . bir paket yapbrdım. ''J{a.rı etme, eyleme dedık soz va yazma { u re mı aız olan guze anı ış r. r ıyenın er 1 b· t d t· 2619 b 1 d .. ır a çıvan aranma a ır. a o an ann Kara cac esm~ 

' 'Tekrar iskeleye geldiğim za- dinletemedik. Naçar rakıyı bıra- ar ceYa \·ersın diye neşroluna- s. a a ı u var·-· arı, ın ı_ - rekkebdir. de (Inkılab) kitabevine müracaat etmeleri. ı l b . ah d k" b'"yük' lıkl . k ayaa ı a um :ı yn an mu -ı . ~ 

man, herkes vapura giriyordu . kııl kiliseye gittim. caktır. ~abl.arımızın bahşetti~ .. m~?t~~ıf j 
11 11 11 

\. ________________________ ,, 

Ş~ önde, ben arkada, elimiz- •Papaza günah çıkarmağn gel- Yabancıların aleyhimize ınkıı-ıaflar, f~r~~ g~rulmu~tu.:. GUZEL BUYUK il • 
de paketler içeri daldık. O itina digın.i söyledim. Beni alınca bir n.~sıl çalı~tıkları~ h~rk~s . ~ör. - Fu~rın:ızın atı ıtıba':'1le teka~ul ,. 

ile paketi yukarı rafa koydu. odaya. bkadı. sun. Bclk.ı bu, bızde ılmı hır mtı- ve ınkışafı daha geruş ve parlak l Vezne Ka" tı•bı· aranıyor 
Çömez kendininkini de Cl-:l)a "Karşı kar._ıya oturduk. o o- baha vesıJe olur. olacaktır. AN NELER n 
yerleştirdi. Ifarşısında yer aldım kuyor, ben de "megas, tövbe es- 7: Bunu. bıralnı> umumi Kaybolan kız 
onun gıl>i, tesbihinıi ~ekmeğe U>ğfurull::.ıh11 diyor, hacıyatmaz ansıklopeih yaıım:ıl<: izmir, (Hu ·us'i Muhabirimizden) _ 1 İcabında kefil iracsine muktedir. muhasebeden anlar. lt.'Crii 

beli bir vezncd~ katiDintı i!\Qy~r. Yaraır. Talib olanlann her gUa 

on birden on ikiye ve on beşten on yc<ljye kadar idarehanemizr 

başladım. gibi sallnmyordum. Sallanırken Bazıları da şu fikirdedir: Ma- tkiı;eşmelik caddeıtlnde 15 yaşında 
Çömez de arkamıza oturdu. de başımı papa?Jn bileğine dayı- arif Vekaleti, böyle aslı bozuk inayet adında bir kız, beş gün evvel 

·e k dı h la Im kayboknuş, bir daha bulunmamıştır. 
Vapurun kalkmasına iki dakika yordum. \ mn sa ma sus yapı ış Babası seneleıce evvel ölen bu k11.ıo 
var ••• r-.-.ez birdenbire bir dos-- "Birdenbire kulağıma bir saa- olan hususi bir ansikJopedinin 

~.... annesi, zabıtaya müracaatla kı7.mın 
tunu görmüş gibi yerinden kalk- tin tıkırtısı geldi. Şeytan aklıma tercemesj ile meşgul olmaktansa bulunmasını istemiştir. Zabıta aı·a~ -
u. Biraz evvel, yukarıda rafta papazın saatini alıvermeyi soktu. maddeleri kısa yazılı umumi tırmalara başlamıştır. Güzel bir kız 
duran illi mavi paketten birini Cebimden usulcacık jilctimi çı - muhtasar bir ansiklopedi yaptı- olan ınayet, hiç uıektcb ~'örnıenıiş -
alınca dışarı fırladı. Bizim paket kardım. ·sa daha· faydalı bir iş görmüş, tir. inayet kaybolduktan sonra anne -

Yerine Şişkonun paketi gittiğini _ Mcı?a.<:, tövbe c:;tab!H'unıl _ daha. umumi bir ihtiyacı temin sine posta ile üç mektub göndermiş
- t l B tl tir: Sonuncu ınektubd:ı, artık keıı -

söylemeğe lüzum yok değil mi ?f !ah! .. derken boynwıd·ı aBılı si- e mış 0 ur. u sure e hareket disini a!'ammnaları bildirilmiştir. t-
Bu aralık vapur da. kalkmıştı. yah ip kordonu kestim. Dua bit-! daha muvafık olur. nayeıin, bir ihtiyar kadın t:ıraiından 
Ben karşısındayım.. Şişko ara mek tlzero iken, yanık yanık . ~una da ~ ~urc~le cevab ve- fuhsa teş.\·ik maksadile mi, yoks:ı bir 
sıra başını kaldlnp paketine ba- "mcgas,, diye bathnrken, saat rılıyor: Hususı bır ansiklopedi genç tarafından e\"lenmek maksadıle 

·· b tcrceme ettı'rilnıesı· umumı· hır' mi ka,·ırıldıgı bir turlü anlaşılııma -
kıyar. onu yerli yerinde gönınce, de papazın cebinden benim cebi- . . ., kl di t l mıştır. Zabıta, kaybolan kızı ara -

1 kemali istirahatle tesbihini çek- me aktarma oluverdi. Dua bitin- ansı. opc yap ırı masına manı maktadır. 
melde devam ediyordu. ce: teşkil etmez. O da yapılır. Ma- Kız kaçırmak 

Nihayet vapur Kadıköy iskele- - Tövbe estağfurullah, de- deınki bugün elde hazır bir eser . • . . . 
• - ...... cr+-r ş· k k t· b · r · .. t·· ıkt vardır, bu terceme edilsin sonra İzmır, (Hususı Muhabınmız -

sme 3 ..._..... ış o pa e ı a n- yıp e mı op um, ç ım. • . . . '. d ) K k" d Çan 
bir de .. ·· hafif b. '''fük' 1 b' z 'th ti. umumı ansıklopedının de ıcabına en - emer mev ıın e ca ne gorsun.. ır .. emme ır enı s:ıa .. 1 k d kırda t 

Gen~~ H~ taze güriinmek i(,'.iıı 

bu lwlay tedbiri tecrUbe 

• - d w H 1A H be rl b 'b' 1 . bakılır çesme yo u enarın a me -
kngı yıgmı... emen vavey ayı emen n en u gı ı Pey en · ~. . . . , \, 
1..-"'"- Be dan d b · d 1 ~ alı 1 b" y h di Asının bozuk olmasına gelin- resı 17 yaşında Emme ıle gezıntıJ , .. ~ 
ı.r~ n on a a zıya e a maga < SDllŞ o an ır a u - , kta 1 y -1 z k ı • -<; 
:t..:ıu.=. edi 0 • . 'tti '40 ı·-1.k t• 18 1._ ce, evet bu cihet böyledir. Fakat yapma o an a§ar og u e e-l · 

gW"U.1-.u y r. )<' gı m. ıı"" saa ı ı . - . ~ . . M h d Az' B t" dı , 
- Tubm hırsızı. tutun! .. Bı ·ıraya verdim .. İki okka pir.ı1ola frenklenn yapacagı ıslam ansık- ny~, ~ .~e ' ız ve as_ı a n-ı ':' 

-'---· ' h" · d h rakı lı lopedisi de bu kadar olur. Daha da uç kışının taarruzuna ugramış, ; ', 
ı·GA.UJ&ym... 

1 
_ır şışe a a a nca, eve • . . .. . ..te ·zı Em. . 1 aa-a . 

Diye buıgır bangır bağırıyor- yollandım. Kaıı bunları görün- ıyısı vars~ ~oster~.. . . ~~ .. ca~ı er, 1:°eyı a ı.~ -~. ı· . 
d 

1 h ti .. .. b ktı İşte bu ıslam ansıklopedisı et- goturmuş ve Zekerıyayı dovmuş- B kt (yags- ız) T"-

müracaatları. 

Nafıa 

Şose inşaatı 
Vekaletinden : 

1 - Siirt - RıUı yolunun Siirt-Haydar küprıısu kı :;mı ılc Kuı ta'J:l~ 
istasyonu B;:ı~ltl' kiipı usı.i iltis.ıkı yollarının 51J kılometccdcn ıb:ıret tc •. i:Y" 
tilrabiye, sıı .ı. ımaHit ve ~ose in~,ıatı (300.311) lira (80) kuruş keşi! 1 ~ 
1i üzerınden k.ıp>ılı nırf usulık ek. iltmeye cık:ınlmıştır. 

2 - Eksillnıc 28/C./1940 tarihine müsndif cuma güııu ::::ı;ıt l ı de lfll,. 
ıiıa Vekaletinde ~osc ve koprı.ilel' reisliği odasında yapıla<"aktır. • 

3 - Eksıllnıc ,, rtnanıcJi \'e bura_ mutckrri digcr evnılc Dıyar~ 
ve Sıirt Nafia ınüdurlüklcı inde gfirulebil<>ccgi f!İbi ('1.000) kuruş ııı~.f 
bilinde şoseleı• reisligindcn alınabilecektir . 

. 4 - Eksıltmeyc ııır!!bilrnck ıçın ıstcklilel'in eksiltme tarıhındcn cıı .~ 
sekiz gün e\'\ el brr ı:;tıd:ı tle Nafıa Vekaletine ınurac:.ıat ederek bu &' 
işleri yapabtlccck.h-1 ıne d;ıır ehliyet vcsık:ısı almaları J5+tmdı,., t 

5 - istcklılcrin tıcan:t od:ısı vesik::ısı ile ('.J.i.263) lıralıl-. mm n1d'l1,. 
teminatlarını iım·i olıırnk 2 !90 E<Jyılı kanunun tarifatı daiı;esınde hJ.l'...ı!,~ 
yacakları kapalı z:ırflarını ikınci ına<ldL'<le yazılı saatten brr uat ev elJJ'9 
kadar komısyon reıslıgıne makbuz muk·abilindc \•ermelet:i muktazi oJtl~ 
posta ile gônderıldıği takdirde postalarda ol::ıcak gçcikınelcr ve nıühUrf 
zarfl::ır kabul cdılmez. (2i78) (4Ş31) 

um. 'ce ayre e yuzume a : . .. . . . ' . ey az ren e v~ 
"Alanın yerinde yeller esiyor.. - Aman N ... bu nedir? diye rafındaki munakaşaların, fikir- ler?1

:· Jandarmalar, vak a faıl - kalan kreminin ihzarı için 20 
Şişkoya. yanaşbm. "Vapur kalk- sordl!. lerin. b.elli başlıları bunlardır. lennı yakalamıştır. scnedenberi kulanılmakta olan 1 D } 
madan evvel arkanızda bir kas- - Sus, karı, dedim. Allah dua İkinc~ m~kalcde ~arblıları~ Bir kız kuyuya düştü meşhur formülde mevcud gizli ev et 
kelli oturuyordu. Bu paketi o mı kabul etti, Helalinden para bu esen vuc~d-~ ~etırmektekı 1zmiı', ~Hucm~i VMuhabi'.·im~den) -:;diğer cevherleı· meY.anında ta
getirip koymuştu. Sönı-a tekrar ve.reli. Bu parayı yolda bulmaz maksatları! . u~unc:ı .~ale~e ~enemenın Ahaga nahıy~sınde !ct!ljkim ve tasfiye edilmiş süt kay-

Demiryolları~ İlanları 

alıp c;ıkb,, dedim. Herifin kılık mıyım? de ?u esenn ıl~ ve ıs~ ~hi- bır kaza o_lmu.ştur. Sadık kızı 12 yn- mağı ve zeytinyağı da. vardır. · · · · · ı .. yeti hakkında bırkaç soz soyll - şında Nazı.re, kuyudan su çekerken . . . . . 
kıyafetini aksme tarıf ettikten Kan artık Allaha dualar o- -· muva7.cnesini lcaj'bederek kuyuya

1
Bu krem cıldınızı serıan besler I 

sonra, hemen şişkonun yanın - kuyor, ben de her kadehi mide- yecegız. 1B düşmü11 , boğulmuştur. Yirmi dakıka ve gençleştirir, tenin gayri safı 
dan ayrıldım. .J?ı.şarı çıkınca ye boşaltırken... Eşref ED sonra zavallı kızın cesedi kuyudan, maddelerini ve buruşuklukları-ı 
tramvaya binip Usküda.ra geç - - Bir daha mı? Mcgas, tövbe pı;:;mıs ! Kurtulmak istesem de çıkanlnuştu·. nı izale eder. Cildinizi taze, ner-
tim. Oradan da Bcşiktaşa ..• Çö- estağfurullah .. diyordum. bırakan yok! Çok defa namus • Bir cinayet min Ye genç gfü:terir. Ayni za-
mezi .söylediğim .yerde buldum. İkimiz de gülmeğe başlamış - 1'5.r olmağa ça.lı~tım. Ellerim ay- İzmir , (Hususi Muhabirimiz ~:manda _nefis bir koku ile tatir 
lpeklı kumaşı on liraya okuttum. tık: • larca hırsızlık mal tutmadı. Fa- den) - Karaburun kazasının, eder. Sıyah benlerin zuhuruna 
Nevalenin yanına bir şişe de ra- - Peki N .• dedim. Bu haya ı.at "gel buraya sabıkalı,, sözü Parlak köyünde bir vak'a olmuş - 'mam olur. 
kı alarak eve geldim. tından memnun musun? lıeni adeta zorla tekra hırsızlığa tur. Eski bir husumet yüzündcnj Mütehassısların beyanatına 

Karıya: Gülen dudakları birdenbire scvkctti. Güzel paltolarınızı ça- geceleyin evine taaruz eden ve göre ciltte görülen bu ~ayanı 
- Allahın verdiğine şükredip }:,üzüldü: · l;\'orsam, bu kabahat biraz da pencer~den içeri girmeğe çalışan hayret tebeddül ve tekemmül, 

yiyelim .• dedim. - Kim memnun olur ki ben aİnnndaki sabıkalı damgasmın Mehmed oğlu Ali Bozuk1uyu. ev sırf Tokalon kremınin nıunta • ı 
Kanda surat: • oJayım ?. dedi. d(;ğil mi?.. sahibi Mehmed oğlu Hüseyin Kır- zaman istimaline medyundur. 
- Bana bak, dedi. Bugün pss- Sonra çok derin bir mana ifa- Meşhur palto hırsızı Kel N. in 1ı çifte tüf eğile ateş ederek öl- Hemen siz de bugündt11 kullan-

kalya arife!-;ı ... Ben bir ,Jaha se-,dc eden tıır etimle sarfetti: 

1
1::.u cevabı beni derin derin dü _ dürmüştür. Katil tutulmuş, fah-;mıya başlayınız ve her sabah 

.nin hırsı~! '· · 'Mf'ni istemivo - - AJnıma sabıkalı etiketi ya- şündürdü. kikaln. adliyece el konmuştur. d'aha gene :?"Örününüz. 

• 
Muhammen beckli 8650 lira ol.ın tııııele i~iıı l!ilJO . cteti il• ış ıı. un C'" 

ket (Sarı renkte) 700 aded ınu'i::ıınba paııtalon (.i.ın rcı klcl ı 5~ 
1ı günü s:ınt (15) on beşte Jia,cı. rpa.:ıda G.ll' h.r.. ı; 
misyon tnr:ırmdt•ll kapalı z;ırı: usulıle satın alımıc.ık tıı. 

Du işe g'rır., k ıstiyenlcrin G;ta lira 75 l.uı ıı~Jul. ı. , 
kanunun tayin ettigi \'C" ık.:ılaı·l.ı t"klillct ini rnuhtc'li i ... rllit :uıl , yı 
s<lat (14) on dünle ktırlar Komisyon Reisli:.;iııe vcrmı 1\•ri U n•nclıı·. 

Bu işe ııid ş<ırtrıaınclcr komisyondan p::ır.-~ız ol::ırak dağ-tılmakt ,! f• 
(ol929) 

======================================~ 
Kuleli askeri lisesi direktörlüğünden: 

rr 
Kuleli ve M<ıltr.pe askeri li~elcrinln ikinci ve üc:ü•w'ı ınıf.laruııı sı' 

meğe istekli \'e bülun girme şartl:ırım haiz olan namzcdlcrmın Sc-<' '~ 
ııavları 21 - 22 - 24 Haziran 940 günlen Kuleli ve Maltepe llııeler .. dl' :;4' 
pılac:ıktır. N:ımzerileriıı en geç 21/6/940 gı.inil saat sekizde ~lıu lısclc 
bulunmaları. (61) (49.JZ~ 

Sanibı: Attmed Cemaleddin SARACOÔ.LU 

Neşriyat Müctürıi• M.-1•;-0ETIN Basılctığı yer tYeni Sabah Matba•,ı> 


