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ltalya Sarsılıyor 

F afİM g~elerinin neı
riyatı ltalyan milletinin 
zaten istemediği ba har
be karıı hi .. iyatını izJıa.. 
ra bcqladığrnı gö.teri
yor. Bir millet elıuriyeti
nin istemediği bir Jıar,., 
ise, Jalıa ilıin edilirlren 
kaybolmaı demektir. 

Ycuan: Abidin DAVER 
a talyanm yalnız a&lr.eri kud-0 ret bakımmdan değil; re-

GONLDK &IY ASI HALK 

., 

~ 

Jı ın itibarile de ziıfı pek 
çabuk meydana çıktı. Demek lı.i 
Fa~ist idaresi, kuvvelU bir temclı 
olmıyan muhteşem cepheli bir sır
ça köşkten ib~retmı;! lı'. unanis
C..ula lngiltere birbjri peşi sıra iki 
ı.ış atar almaz, sırça köşkıe kı
nklar hll~hdı. Diklatörhik rejinı
lt!rınin en büyük ı..ıi..fı, onların JHÜ

leıııadiyen zaferle atıdala.nnıağa 
muhtaç olmalarıdır, Bu gıdadan 
mahrum kalınca zayıflarlar; maji
lôbiyetler haşgösterince sarsılma
ta ve sallanmaga başlarlar. 

Inıillz askerleri İta!yanlanbn almaıı toplan tetkik ediyor. 
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Son Teltp'S/ Matı.-ınJa Basılır 
KURUŞTUR 

Amerika İht•k.A 1 ·dd tl 
ingiliz ıere 1 ar a şı e e 
yardımı nıücadelc kararı 
arttırıyor -RUZVELT 
Kongreye gönde
receği mesajda 
yardım meacleain· 
den bahıcdecck 

--- -· 
Amerikalılar yardı-

~~~n!~~ ~ ~~1.~ ~i !~!~~! ( 
~Jisi barlclye encümeni reisi B. Slo· : 
om encümenin bir içtlmaıoda Büyıik 
Brtanyaya yar:tmıı müşkülita -traıa.a. 
kanuni mi.nilerin •a.Jdır1tınasını ileri 
sürmü.,t lir. 

Makaraya da Fiat Konacak 

Müfeşttişler Piyasa
da Teftişlere Başladı 

Flat Mürakabe Komisyona dlln 
öğleden sonra toplanımş ve bu 
toplantıda Ankaradan fehrimize 
gelen Ticaret Vekaleti Başmüfet
tişi Lutfi de bulunmuştur. Bilhas
Fiat Mürakabe Komisyonunun ve 
bu Komisyonun bir icra kolu olan 

Mü:raJı:abe Bürosunun bundan son· 
raki faaliyeti hakkında görüşiil
milş ve bazı kararlar verilmiştir 
MUBTEKiRLERLE MÜCADELE 
Şehrimizde bulunan Vekalet mu 

fettiıleri de dün sabah kendi ara
(Arbsı Sa. 4, Sü. 2 de) .. 

Kolay kazanılmış zaferlerle yük
•elen KJıra Gömlekliler, kendi yaıı· 
tıklan parlak kuvvet ve satvet 
edehiyatmıu lesirile hakik;.:en 
kuvvclli olduklarına kendileri de 
inanmışlardı, O kadar ki mesela 
Alınan ordusunun meşhur resmıg·•
çit adınunı ·P~sso ltoaoanu'yu -
Roma adınua isnıil'e taklit etlikit!
ri. zaman, nihayet dizini bükmedeu 
kalçadan bacak fırlaımakıan iba
ret olan bu yürüyüşte bile, büyük 
bir kcranıct tcvehhtinı etnıi~ler; 
bö) le yürümekle Almanların b<i
tün mezin•eıleriııe sahip olduklıı· 

Napoliye büyük 
bir hücum yapıldı 

sarası mühim neti~ 
celer verecektir 

Mublelif lı;&ynaklarda.n alnıaa 

9tOD haberlere «öre İngllt.erenin 
Atril<ada italya7a karşı ıeçl!tt blİ- 1 

yük taarruzun ikinci safhası bq-

B. Ku.zvellin yenf: kongreye röndere
~eii bir m.csaJ1a, İnKilte:re:ye yapdacak 
yarduıı meselesinden, umu.ıni bir tekil
de bahsetmesi muhtemeldir. Bu BU.retle 
Ruzveıt. bu husustaki hüküm ve şarı... 

ların kararlaştırılması mesullyeUnl kon .. 
ıreye btrakmış olacakttr'. 

1 • ı • t ı • RuzveU, barlcl;re na'!ın Cordell He. 
ngı iZ oyyare erı ıbuırün öiledcn 90ııra Vaşlnl'iona ıellr 

yangınlar çıkardı selı;::::~~~~TİN SÖZLERİ 
V114lngion, 14 (A.A.) - Bayan Bu.. 

ve1t l"azet.eeller toplantısında ittı"ilt.ere
ye ikraz.atta. bulunmaktansa do,(rudan 

doğruya nailden lebemıM 1apılması •ı 
f;ttrlnl ileri sürmiliılür, 

rını ve bu yürüyüşle Re.tına Jınpa-, • , 
ratorluğunu ihya etmek mün~_kun Bir İtalyan deuızaltısı I 
olacağını sanmışlardı.. Goruluyor . · 1 l 
ki t.u satvet, bu ~an ve şeref ede-! baunlOI 24 t & Y 8 D 
biyatı, askeri kudrete ve harbe da· • • h d• di 
yanan, ancak zaferle yaşıyan bir ıt•yyaresı ım a e il 
idareyi heyecandan sarhoş etmiş, Kahire, 16 (A.A.) - İngiliz u· 
hakiki kuvvet ve kıymet ölçülerile I nıwni karargahı tarafından neşre· 
hesaplı barekel etmek iıııkaııı111 dılen bir teblıgde bir ingıliz ileri 
ortadan kaldırm11tır. Bir nulfot, uvvelleriııiıı Libya bııduduııu 
kendi kendini ııe zayıf ve hor, ne geçtikleri ve muharebenin §İmdi 
de dev aynasında görmelidır. Ne orada devam ettıği ka)dedilmekle
ifrat, ne tefriL Bir millet, beynel· dir , 

---D---lamıı bulunmaklaclır. Dünkü 1• 

•muzda lpret eUliimi• ıfbi inıı. A 1 m. D tayyareleri 

l IİZ lıılaatı ~lbya bududonD feçt!• ' bı•r lngı'll"z sanayı" bo" l
refl harbi ıtal:;aıılara alt ara.ı!f• 1 

nakle muvarraıı olmruıla.rdır. İl> 1 • h" tt" 
mat edilir bir kaynaktan blldlrll-' gesuae ucum e 1 
dlğtııe ıröre İnr!lhı mn!Grlıre kıla- 1 Londra, 16 (A.A.) - Londrada 
atı Bardla Solltu11 ve C..pnzo'iıu 1 bu sabah öğrenildiğine göre, dün 
ırerlslne nörıız etmı.ı bulıuımüla- gece İngiliz bombardıman tayya
dır. incili• hava kuvvetleri ve lıuv 1 releri Bcrlin bölgesindeki hedefler 
veW denls ciizülamlan iıaıııuı ' üzerine uzun bir tavruz yapmış-

(Arkası Sa. 3, Sb. 2 de) J ıardır. 
b--=======---=..,....:ı (Devamı Sa. 3, Sil. 3 de) 

lln teberrualın ilim tanfmclan J'•P•· 
!acaiı sua!ine relsicü:mburun refttası, 

chükiimeı brafmdan» eevabuu vtrmlt 
ve fllDU ilave elmlı)Ur. 

- Tabii sonunda lıD para slıa1at ft 
benden eıJıacalltır. 

Bayan Ranelt tliıılulae f1111e ılevam 
.~ıır: 

(Arkası: Sa. 4, Sil. 1 .. ) 
nıilel camia içinde, kendi kuvvetli Tebliğde Sollum civarında düş· 
\'e zayıf noktalarım bilmeli ve bi- manın henüz müstahkem mevkiler 
zim eski bir tabirimizle yedi dil· işgal ettıği ilave edılmckıedır. Su
vcle meydan oku.mamalıdır. Mu- Jan hududunda İngiliz keşli kol
kaddesatını müdafaa için, en kil· Jarı yeni muvaffakiyellcr elde el· 

Asker Aileler·ne Yardım 
-~~~~~~~~~~~ .... ~~~~----~------~ 

çük bir milletin dahi kahramaııca ınişlerdir. 
dövüşmesi nekadar, büyük bir me- Londra, 16 (A.A.> - Reuter: 
:ııyet ve fazilet ise, haksız bir isti· Londra askeri mııhfillerınden ö~-

Dahiliye Vekili gardım şekli hakkında 
18 ve tecavüz harbine girişmek ve renildiğın! göre, Jngiliı kuvvetle
bunu yaparken kendi hakiki kud- j ri, bıılen Sollum, Bardıa ve Ca
ret ve kabilıy.,lini doğru ölçülerle pu:ı.zo civarlarmda muharebe el• 

dün B. M. Meclisinde beyanatta bulundu 
ayarlamadan saldırmak da, o ka- mektedir. 
dar muhataralı ve ı.ararh bir ma· iNGİLİZ TAYYARELERİ· 
cerapereslliktir, NiN FAALİY~Tl 
Siya~ G?m~_ekli siya~~ bu h~- Kahire, lG ( A.A.) - İngiliz ~a-

laya duşmuştur; keııdını askerlık k elleri umumi karargahı 
bakımından, hakikalle olduğundan va .

1
uvbv bardman layyarelerınin 

k ır .. d ..... b' db'I lngıız om 
•"~ u.v.~e ~I go; ~g~ gı '• a ı' ı Cardia limanını bombardıman el· 
rllcıılnbı kı~ı darbı e he boy e lisanmış ır. tiklerini ve büyük zayıat husule 

a u ı, a a ar ın a ıncı ayın- , diki · bildirmektedir. 
d b 1 .. .. d k gelır erını 

a, u yan ış goruş mey aua çı - i ·ı· ı tavvar•leri Sollnm · 1 h . A 1 ngı ıı avc , . 
mışlır. lıa ya, enıı.z ne rnuvu -

1
• k •ı mııvaffakivelli ve 

1 k 1 . d T bl ımanına ar. . 
u tan ahnıışıırİdn~ ~ ld ra 

1 
u~- şiddetli bir hücum yapmışlardır. 

Ankara, 16 (A..A.J - Büyill< 1 -
Millet Meclisi buı:ılln Semsettin 
Gllnaltayı.ıı başkanl.ıinnda loplan· 
mıstır. 

Celsenin acılmasını müteakip as· 
ker ailelerıne yardım şeklı hak· 
kında Re!ık İnce -Manısa- tarafın· 
dan verılm:s olan sual takrll'ıne 
Dahilıye Vekılı Faı.k Öztrıtk cev111> 
vermıstır. 

Manisa meb'ıısunun ımali tRl iki 
noktayı ihtıva pylen-.ekte ıdl: 

ı - Askere alınanııırrlan fakir 
(Arkası Sa. 3, Sil. 1 de) garpla~ Oyle ~ ugui 

1
a e, .ı1a1 - · (Arkası Sa. 4, Sii. ı de} 

yanın ıç kuvvelınde, la yan mı .,_ ;:;=:;;;=====;;;;;;:;;:;;;~;;;::;:;;;:;~;;;::;:; tiııde ziif ala melleri belirrn rgc 

başlamıştll', italya, harbe girdik- v E N 1 T E F R 1 K A M 1 z ten altı ay sonraya kadar çok yük-
sekten konuşan Faşist gazctecık· 
rin dilin<• birkaç gündenberi bir -· YlUUln Knlı, Met.abu ve Yuna ııWanclaki lnail.b luıva Generali 
nkakeı. ı,., kekeleme arız oımuş- aa aL D 
tur. Gelen haberlere göre, •İtalyan /1=14 RESOL,. den sorıı il"& B ulger Krah-1 Arnavutluk 

liarekitı 
mağlôbiyeli, Faşıst hukômeıi ı~ııı 
birer tehlike teşkil edrn bazı ha· 
inJerin ve renksiz insanJar1n tesi
rine atlolunmakla•; bu arada La
voro Faşista gazetesi ezcümle şun
ları yazmaktadır: 

(Arkası Sa. 4, Sü. 2 deı 

llVARIN .... --------
~a~et@mD~ 

6 ayfaj 
' Çull<aea il< 'il: ı r 

• EN MOHIM MAKALE, 

Bağdadın son günleri Nutuk Söyledl 

Ali Resul adlı tefrıkamızın so 0 •. ermek üzere olduğunu hisse- Sulh Siyasetine Yunanlılar ye~i 
. . . zlerce tn"ktupla bize şu sııalı soruyorlar. 1 

den karılerunız, yu d l 
(Ali Reau.l) den aonra,(Ali Resul taraftarları) ne oldular1 Devam e i ecek mevziler 

ühlmdir. ''• İ<lii.M la· rlle taklıı eıın•k Jııtlyen Dlm Ye irfan 

aldı 
Bu sual, ook ın 1• e nura'-llia.ruı ... bo bu:ruk aevllıen ma.b-. ıı. D ha.sMa.5 vrı tD ~eJ .. 

rU1lıun en nıt.:ı.:a. e um bd'akmllh.. .H:ılbu.&1 fıkLr Te IC.a-
1 k 1 temas ı-tmekk'dir. " can ı no u anna . f Jem hurrıJ~Lilıe son derecede ıa.rafl.al' •e 

Bu mevzu etralınd:t, malbo;,1.& YJ' ... k. lan ı«.~umhurlyeı> b11kd.me• 
b' !dı m .. rıııye1. ar o 

Jarınııı:a. hemen bem«"ll hA; ır l"S~ • ınd,. ,undl7e kadar tarı. 
ıumat girmemiştir, Şurada but.adıl .ıns .. ılml7 ln l&.,e:! .

1
' ._ oıan kalın ve ıl 

ı ts 1»- ııuı Uıerırıe re.rı m... -
kaJ~ler ,rkllnde ~öruırn 1'171 1.r e, bQüll bır bn.anlhllla .. 
rıhi ba.kikatlere uypn df'i;Hdlr. vah pt"nJelerl, V tartbl bak 
~fubterem karllerımı., cok ıyl takdir birer b<rer klldımon:\ıı;..,... klnd~ 

buyururlar •I, imparatorluk huk1imetl ıara tam.aınlle sadık a ~ 
(ıartbl ı de bii7ül< b~ lıa71l altına al- &>. azı. ııarıı.,ımlı.la lalıdlr "" lqv • 
-.. ye 1slim tarihini ı.ııııın hıcelllı.le- !erile lıaJ'IJfaııı1ona. 

' l ııaıyanlardan ~uyuk miktar. 
ı 

da mitralyöz iğtinam edildi 
Atina, 18 (A.A.> - 50 numaralı 

Yunan tebliği: Cephede muvaffa. 
kiyetli mevzii muharebeler vukn
buldu. Yeni tepPJcr ele geçirdik. 
Bir miktar esir aldık. Büyük mik
tarda mitralyöz ve havan topu 
iğtinam ettik. 

Marepl rten, Ilitlerle yap tıb 10n (Örüşme esnıwııaa 

LAV AL 
TEVKiF 
EDiLDi ---·---

Peteni düşürmek için 
Noel'de bir hükumet 
darbesi yapılacakh 

' 

Münakale 
Vekilinin 
Tetkikleri -Cevdet Kerim lnce
dayı dün liman işle

rile meşgul oldu 
Neyyorıı, 18 (A.A,) - (Taslı) tlnlled' Münallali.l Vekili Cevdel Kerim 1.-
~ Ye Assoclated Press Amerikan cedayı dün sabahtan ak.tama kadar d""• 
ianslanıun ivslçre mubabirlerlnlı\ bil. Je' limanlan iıfletme 11nunu •üJ.ilrlü

dlnlliiııe sö..,, B. ı...vaı, 13 lı.inanıaev-ı de te~er 7ap- ye öile 1om<ilnl 
(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) (Arkası n. 3 . .Su. 3 de) 

Terbiye adına işlenen cinayet 

A]9tık Koynumuzda 
Yılan Beslerniye im! 
Evlerinde yebencı mürebbiyesi olanlar olrnıyan
lardın örnek alıo bu kadın arı savmolıdır,ar 

Yıuan: Se!ômi izzet SEDES 
Bayatta maddi, m&nevi ııılmıtı 

nedir bilmiyen, kazancı yolunda, 
aıle yuvası rahat, işi dibgün va
tandaşlarınııa var ki, hu kaypm:· 
lığa erişir erişmez çoenklarmm 
terbiyesi ile büyük bir tasaya dü
şüp, dertsiz başlarına dert arar gi
bi yabancı mürebbiye aramıya 

( oo.dnrı 
Ağlayanlar 
Gülenler/ 

Yazaıu A. ŞEKlB 

başlıyorlar ve çocuklarını -çok k•r& 
ne ldiği belirsiz. yabancı bir kadı
n~ eline bıraktıktan sonra gen~ 
hır nefes alıyorlar, derin b.r uü.u
ya dalıyorlar: Suyun uyuyup ·d.ış
manın uyumadığını unutuyor !ar, 

Bizce bir ailenin harinıine gırm 
yabancı dost değıldir, dost olamaı. 

(Arkası Sa. ı, RiL ı ı.ı 

lçl:rıclerı) 

EN GÜZEL YAZILAR, 
EN DOGRU HABER. 

Yeni tefrikamızın mevzuu ne olacak?" 
~---------------------~ lllblllt bJr llll ..aıe yerilecek eevalıın en lıqıa- IAll lle&Jll) e lı""1 ıılfı. 

lTALYAN ORDUSUNDA YİYECEK 
FlKDANl Mqhm İtalyan muharriri Sın· 

şi.zmanın yirmi yıl boyunca ya
rattığına inandı&-• milli bırlik İtı1ı.
yada çözülmiye başl~şıır. Hail. 
ile Faşist mllJnessillennııı, F~ş':IJ 
liderlerle ordunun arasına goru,, 
dlişünllş, menfaat tezatları aırnıış
tir. Bilhassa tıa:P zıımanmda bil' 
miUeli 0 bünyesıne bu tarzd• ık.i
lik hastalığının girmesi her §CJ'· 
den önce ve her şeyın başında h
ını güldürür, kendisini ailatır, Bel
ıu mücadelenin hızı içinde başına 
iki avueunun içine alıp ağlıyana, 
bir sokak duvarının dibine çöküp 
Kudüs hacıları gibi auzya:ıı döke
ne rastlanmaz. Fakat, mücadele 
Jllikrobu kanı 2ehiTler, bünyerl 

• Yarınki IKDAM'ı 
Mutlaka okuyunu:ı 

6 aayfa içinde aizi 
tatmin edecek her 

da, (Türkler Ye İsliml1et) babtl sele• ın•Hfınlyel ıılslf'lm.41erdır • 
H&ltlelrrln unyıan: O.Unıl. •mfa-

celıllr. ı lluhaa n ı.ı.ıen metleol olan 'l'llrk· al. ,ebv•l ve .. rab•I eıı<rlkalar le hu. 
Je-r, istaml.Jetln bü:fükliiid.nö ne ıure~ roıurllen, asıl Tiırklerin, laıamı,,e&I llW'. 

le l&lıdlr ... kabul elmlşlerd!r. tamıU. ı~n . rlriflllılerl lıılJılk ltdalli· ı 
Kahnmanlıtm ıneflünu olan Tlll'kler, rone tqebbüsler ... 

.Bulgar Kralı BORlS 
(l'aaıoı 3 ııncii ... yfıı<la) 

J(anulır, 1' (A.JLJ - 11.ewla ıı.Jaım- JOr Gayda, cephelerdelrl ademi 
ııın l'uıosl&VJ"a - AıılanUllll bııdudaıı.. muvaflakiyel &JJ'rını ve İtalyada 
dalı! mulıablrl blldlrl1or: esen ha\' BYl orta sııııf halkın sır-

ljlmal billreslndelll aıııh&rebo dün - tına yükletınektedir. 
elimle Jiiksek lnfUil< kudrelll obıisler \ Orta sınıf halk ne yapıyor .v• 
kullanan mwı aıeııslUI loplar &romnıb niçin bütün mesuliyetler ona yük· 
dliello:ra milnbasır lı&lmıştır, POll'&de- !eniyor? Buna bilmiyoruz. Fakat, 
çhı lıalı ılmallnde l'unaa lıılaları mö- açıkca seziliyor ki J1aı1a~ ordusıı. 

(Ark&S! Sa. t, Sü. 2 del italy.an Jıalluru; daha doı:rusu Fa· (Devamı Sa. 4. Sil. 3 te) 
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Büyük Tarihi Tefrika: 118 

ALI RESOL 
wwwzı ==· Yazan: ZiYA ŞAKIR 

İmami Naki, Halifenin şarap iç
me teklifini nezaketle reddetti 

İ.üncisinin hakikatini de, senden i.rarla rica etti. O zaman İmamı 
öğrcnccğim. Evınde, kaç silah var'I Nai'.i, giizierıni vumup basını kal-

Detli. bının uzerıne eğerek hayatında ılk 
İamamı Naki, ııülüınsedi: 

1 

ve son defa bir şiır söyledi. On iki 
- };ıademkı. zahmet edip, Bağ- mısradan ıbaret olan b.ı şiir, su 

dattan buraya kadar ııelmişsın .. ve meali ihtiva etmekte idi: 
mademki, ser'i ve beserl nizamla- - Bana .. bir şev söyle, dediniz. 
rın hudutlarını asarak bir hırsız Size. ne söylıyebılırim?.. Çünkü; 
ı:ıibi ı:ıızlice evime girmissin.. su vendımi bildim bıleli. bu fiını cıha
halde. benden b!r şev sol1!Ila ... İşte, nın yalancı bir rüvadan }baret ol
{!vimin dört köşesi acık. En kücıik duğuna kanaat ııctirmekten başka, 
bir sev saklamak için. en adi bir hic bir şey öi(renmedim ... Bazı kim
dolabım ve sandığım bile V<>k. Şup- seler, nail oldukları yüksek ma
heni halletmek için, her tarafı hız- kam ve servetlerine mağrur oldu-
zat arar. !ar. Hayatlarının ebediyen övlece 

Diye, cevap verdi. devam edeceğini zannederek ölü-
Halifenin adamı, her tarafı bü- mü unuttular ... Fakat bu unutma

yük bir dikkatle arndı. Tarihi hır !arı, uzun sürmedi. Nılıavet bir 
yadigar olarak duvarda asılı bulu- ı;ıln karsılarna ecel dikildi. Onları, 
;,an, - (İmamı Ali) ve ait - tek hır bavatın tek bir ha!:ibti olan (ö
kılıctan ba>;ka, hiç bir silah bula-1 lünı) karsısında b':'"Jn evmive 
roadı. morbur etti. O ma~rur in<anlar, 

icrhal cceEn emrıne ihat e'tiler. 

* 
Bu aaam, sür.atle Bağdada avdet 

etti. Doğruca Halıfcııin huzuruna 1 
mrdi. Cıdden büyük bir dürüstllık-
le, ısıttıklerini ve gördüklerini Ha
lıi'eve bıldırdı. 

Halık (Mustansır) isittiklerin
den memnun olarak. (İmamı Na
ki) ye karsı kalbinde beslediği şüp
he ve endiseleü sıldi. Onu müza
yakadan kurtarmak için, derhal 
bi.ıviıcek rnıktarda bır para ge>n-
derdi. 

Fakat saray dalkavukları. bos 
durmadılar. Halıfenin evham ve 
hayalıni tahrik ederek kendısine 
güva sadakat ııöstermıs olmlik ıçın 
veıııden bir takım yalanlar uydur-

(D:ıha. var) 

ADLiYE ve POLiS 1 

Gizli fuhuşla 
mücadele 

Bir randevü evi 
kapatıldı hastahklı 

kadınlar yai;<alandı 
dular: Ahlak zalHla.sı memurlan !ıçkQI lo-

- Ya Emirülmüminin! .. İmamı, kan ta ve birahanelerde oturan.k sarhoş 
1:-laki, ı:ıönderdii!iniz narları, kimi-' müşleri avlamaia çalqaıı ve bu iti ill
len bir takım serserilere d.ağıtmıs .. 7at edinm.lıı oı.ıı kadınlacla mücdeleye 
ha. ·ıa ııizlice bir güruh toplamıs... başlamıştır. 
Yakında, Hicazda bir i:h41iil cıka- Evvelki ıôce bu kabil içkili yerlerde 
racakmış. umumi bir kont.rol yaplmış ve bu şe-

Diye, Halifeyi kandırdılar. kilde gidi fuhuş yapan on kadın 7aka-
Halife1 bu müfsit~erin tesirlerin-! JanmL'?hr. Sıhhi .~.~a~eneye e-önderilf'n 

den kurtulamadı. (Imamı Naki) vı bu kadınlardan u~unıın 1ıasıaııı.1ı oldu
Ba.ı!dada _getirterek _gözlerinin ö- 'iu tesbil edilmiştir. 
nünde bulundurmak için, Medine-! Di;er taraftan Beyoğluııda Kumbara

ve adamlar yolladı. Bu adamlar. cı yokuşuD<la Ahmel Bey apartunanı
'İn:ıamı Nakiyi izzet ve ikram ıJe. ıun 3 numaralı dairesinde oturan ?dari ... 
alıp Bağd~a götürdüle.r. Kotavca

1

1 nin ra.nd~vu.culnk J'&Phi• haber aıuı~ 
tarassut edilebilecek bır eve yer- ve daırC11ınde yapılan arAtl~ net,.,e
lestırdıler. sinde birkaç çift miina.scbe1siz v:ıı:iyet-

Aradan bir kaç aün geçti. Bjr 1 lerde röri..ıteret ctaire mühürlenmif, Ma 
~n Halife, 1bir icki meclisinde. ri adliyeye verilm~Ur. 
(İmamı !';aki) vi hatırlıyarak,..ken- Sinemada kızlara sarkın-
disıni sara.va celbetti. Hal ve hatı- !ık 
rını oor<luktan sonra; tı tan sonra sinemacıyı 

- Buyurun, siz de meclisimize da dövmüş! 
iştir~ edin. Su nefis .şarap lan için. 1 lt2ra!{ünırükte Aysu sinemasında r~ 
Dedı. nündeki ı;l.l'ada otur:ın iki C"enç kıza sar. 
İmamı Naki; 1 kmhlıkta. bulunmasını menetmek isıi-
- Bütün hayatı-mda, (Şeriat) in fCJI. sinema. müstahdemlerinden Meh.-

l)ehvettiği hiç bir şev vnpmamdım. met r.tunlferl döven Ye hıç:>k çeken S&. 
Bahusus, mübarek ceddim (Haz-1 lilıaU!n admıla bir l'eaç dün üçüncü 
reti Muhammed) den intikal eden ...ıı. ceza mahkemesinde muhakeme •
kanıma, bir zere bile haram. nesne di.lınit ve 16 &'Ün hap0e m:ı.bküm olmut
katmadım ... Beni, mazur ,görünüz. ıur. Salihal.l.iu derhı.I t.evkif ohuımuş-
Şarap icemem. ıar. 

Di ve, mukabele etti. Jf 
İmamı Nakinin bu sözleri, Hali- *Denizli tüccarlarından Salimin dü-

feye tesir etti. Fazla israr ııöster- tiirdüğii ıse lirayı l•clduin halde sakll
medi. yar&k sahibine iade etmlye.n. Eminönti 

- Pekala. Bu hususta sizi rnuh· helisuııla müslahdenı Sıtkı dün birinei 
tar IJnrakıvorum. Öyle ise, bize bir sulh •=mahkemesinde 9 gün hapis ve 
kac siir okuvunuz. 9 ııra para cezasına ve 180 lirayı da öde.-

Dedi. mete mahkiim edilmiştir. 

İmamı Naki, bu tek.life karşı da * Kasımpa.~ada Behlcenin evine hır-
özür diledi: <azlık maksadile ılrcrolı: kar.ıı.sına çıkan 

- Ya Emirülmü.minin!.. Kendim ihliyar kad1nm 11rtlaiına sartlan ve ka~ 
sair değilim. Simdiye ·kadar, bas- dınrn feryadı üzerbıe 7akalanan Ni ya
kalarınm şiirlerini iroerlemekle de zi dün hlrincl sulh ceıa nıahkem~!ııde 
.isti"'., l etmedim. Beni, bundan da sorguya. çekilerek teTkif olunmnttur. 
a!fediniz. \ * Gözteııed• M:ınç.onım inşaalınQ 

Di ve, cevap verdi. j çalışan amelelerden "10 1a.şında. Demt!. 
Fakat Halıfc bu arzusunun da iskeleden döşmü, ~• beyni palladıiın. 

tedde-Uilmesine tahammül ı?"Östere- ı dan tlt-rhal ölmiişkir. Kaza hakkında 
medi. Mutlaka bir siir sörlemesini tahk;kot yaptmnktadır. 

GÜNÜN 
TENKiTLERi 

adına Terbiye 
işlenen cinayet 

- na.ıt tarafı 1 inci aayfada -

Bizce bir aile lıarimindc, çocuk~ 
ların1ızı crb1yc edeceğini söyliyen 
bir yabancı faydalı değil zararlı o
lur. 

* Mcmleketiıuizc «mürebbiye> sı
fatını takınarak girmiş olan yaban-

İKDAM 

Alarm fasılalarla 24 
saat devam edecek 
Tecrübe tayyarelerle 

tün pasif müdafaa 
kontrol edilec"k, bü-
ekipleri çalışacak 

Süveyş konalı 
yolu ile ticaret 

Yakında kabil ola.-
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1 POLiTiKA 

Perdenin bir 
kenarı aralık 

Ya.:ı:an: 

Prol. Hüseyin Şükrü Baban 

. . . re ransız ıuağlrlbiycti, AV• 

Yak.ında Amcrikadan Das- i ve manzuınenın whıda-
ctları iki kısma ayıracağız: Mü- Vilayet merkez pasif miidafaa vam edecek olmasıdır. Bu mliddet ıcağı tahmın cdılıyor\ 1 ır rııpada blitiin ~i.r.s :s tcm 

' ra yolıle miihhlı miktarda ya- ı~u, ol~uğu için harbin büttin .. sikle-

1 

zı makinesi, çelik dosya do- tı. Ingıltcrcıun oınuzlarına yuklen-neverlcr, yarı okunıU§-lar. komisyofiu, yarın \·e;ya ölıiir gün zarfında gece ve gündüz birkaç a-
Yarı okun1uş kadınlar, kendi toplanacaktır. ı· Japlan gelecektir. İngiltere- dı: Akdcııizde de ve Bahr.ıuuhiti 

arın i~areti verilecektir. Tecrübe-
meleketlcrindc bir baltaya sap ola- Bu to·ıılantıda ,a,.' sonuna kadar 

d ki · · d" d' d ı ni11 nluvaffakiyeti tayyare1eriıniz-
1 deu de makara, çivi ve tel llındideki meniler şiddclli bir 
; beklenmektedir. buhran ve t~hli~eye. maruz kaldı. ma ı arı ıçın ı,yar ıyar o aşan ~ehriın!ıde hı•rhangi bir gi.i n )·apı-

o(esyo le) (e b. , b J "' le hontrol ollınac~ltır. 1 Amcrikaıım San-Fransisk:o Mısırda vazıyetin_ hır aralık pek pr 1 1' ıye ına .. ra aza- lacak ohıı umumi Jıa,·a denemesi- •·• 
rıdır. Onlar Balkanlarla Yakııı ve . t .1 . d t b't 1 ki Pasif müdafaaıım tekmil ckhı- pazarı ın~.!t11lckctın1izl2 Basra buh~anl~ olınası, lngiliz Sudanınuı 

k Ş _ nııı arı 11 e es ı o unaca ır. -
Uza ark ara ında kapı çalnıaga ı:· r k' t "b · .. h. leri tecriibt>ı:e bı'lf·,· 1·1 J • 1 

l . t t 'k' .. d 'I b ' l uu '\e er ·ı ecru enın cıı mu ını ça tş<.acan. ar ... 
yolile is yaJ!ınak is.temektedir. ta~lıyesı ~ecburiyeti, lllister Çör-
Ev-...elc; SuııHl"ras!skodan, :Sev çtlın l\lc~lıs.tc irat ettiği nutuklar· a ışmı~, ça pa ı ı uç ı ı en ve j 1 · · f ı ı 1 ? • d d 

b b ·ı ·ı · - ld 1 ıususı>elı. ası a ar"~ .. saat e- ır. u y&rım ı gı crını ya ız ayıp · york - İstanbul yo!ile ya;ıılan da ısrar ıle . te!~r_a~ ~ttıği vcçh•l.c, 
yuttuı·aı·ak günlcl'ini gün ctıacğc - --------- scvkiyat hundan sonra dogl'u- h~p Fr~~sa ın:ııla~ıı:ı~ dc\·nu1 cdıp 

dan doğruya Snn-Fransi.sko- ~ıdcıı olr netıcesı ı~ı·~ Japo~)'al a çalışan, bu arada da hazan kendi 
gönüllerini, hazan da bulundukl::ırı 
yerlerde kendilerine aldananların 
gönüllerini hoş edeıı i\varelerdir. 

BuııJar, koyunda beslenen yı
landan başka bir şey değildir. 

Üniversitede 
lktisat günü 

Traravay sefer-
1 eri çoğalacak 

dau B°'n yolile yaptlacak- !:•~şı çok ~}»al _ve m_:ıfa;ını hır po-
tıı· uüka t~kıp cdılnı .-.ı!Hn anahtarı 

Doi\<:r taraftan Süveyş ka- <h Tokyo wya Pekinde değil Pa· 
i nalından da )~kında istifade rıst.e araııınahdır. 

Mlinevver .1'abancı kadın da lıi\ · • 
ylik çaııt ""tehlikedir. Onhr iıic- l-Iazırlanan zengııı pro
iıfüttil'ler; gayeleri kendilerine ~ d- b"k d'ld' 
bıral:ılan yabancı çocukları kendi gram un tat 1 e ı 1 

Malzeme 2 &) da Ame
rikadan getiri!ect:k 

J edilelıilcceği tuhuıiıı edilnıek- DilşünnıcJidir ki dünyanın dört 
! tf'rii!'. köşe \:c be~ kıl'asına dağılrıı.:.1 olan 

törelerine~ kendi alıliklarına, ken
di duygularıııa bağlamaktır. Çocu
ğa kendi konnştugu ana dilini öğ
retirken kendi iıı:ınıru da asılar ve 
ıniircbbiye ct;ııdc bi.iyüı{ıüş ço
cıık -biraz da zayıf karakterli o
luı·sa- lıa;·ata sosyal bir tehlikenin 
nüvesi gibi atılır. 
Yabancı mlinevver mürebbiye 

elinde büyüınliş çocukların ana ve 
babalarına: Kargayı besleyiniz, 
gözünti.ıü oysun! diyebiliriz. 

* Çocuk yedi yaşına kadar bir 
hamurdur, nasıl yuğurulursa öy
le kalır. Bunuu içindir ki, Türkiye 
Cumburireti, sınırları içinde ilk 
mektep cağııu a~ıuanuş, ilk ınek
tepte ilk terbiyesini ~:;~·1neuıiş olan 
çocuklarm ya hancı meA. oplere git
meleri yasaktır. Türkiye çocukları
na yabancı terbiye vermenin zarar
lı olacağını görınü~ ve tehlikeyi 
önlemiştir. Cumhuriyetin takdir 
ettiği bir tehlikeyi birkaç ntan
daşın göreıncyişi, görmek isteıne
yi~i, kendileri hesabına iftihar e
dilecek bir şey değildir, 

* Evine yabancı bir kadın sokup 
çocuğu veya rocukları o kl\dına 
teslim etmek: 

- Ben terbiyesizim, ben bilgisi
ziın, ıuemlekettc çocuk terbiyesin
den anlıyan kimse yok, çocuğumu 
sen adam et! demek değil midir? 
Ku~ yuvada gördüğünü yapar

mış. Ecnebi mürebbiye tutan va
tandaşlar, çocuklarının kendilerin
den gördiikleriııi yapmalarından 

mı korkuyorlar k~ çocuklarına )'a
hancı bir terbiye vermek istiyor
lar? 

Türk ana ve babasıııın çocuğu
na göstereceği en kötü ınüıali, bir 
ecnebinin vereceği en iyi örnekten 
çok daha evla telakki ederiz: Türk 
ana ve babası mürebbiyeler gibi 
çocuklarına Türklükteu tecerrüt 
nümunesi olamaılar. 

* Çoc'1klarına yabanCJ mürebbiye 
tutmak hevesine kapılanların ço
ğu da göreneğe kaptlıp bu hatayı 
işliyorlar. Ahbaplarının mürebbi
yesi •'ar da kendilerinin yok diye 
adeta utauıyorlar. 
Artık bırakalım, evlerinde ya

bancı mürebbiyesi olanlar koyun
larında yılan bcslemiyenlerden ör
nek alıp yabancı mürebbiyeyi sav
sınJar. Bunu yapmalarının zamanı 
çoktan gelmiştir, geçinnemeğe 
baksınlar: Terbiye 11!.rruna cinayet 
işli)'Orlar. 

Selami izzet SEDES 

Asker aileleri 
Tas.:ırruf ve Yerli Mallar Haf- E\'Velki glin Ankaradao şchrinıi-

tası nıünasebetile Üniversite İktı- ze döııen Vali \'C Belediye Reisimiz 
sat Fakültesi tarafından tertin o- Li'ıtfi Kırdar dün sahalı elektrik, 
lunan «İktısat günii~ ıncrasımı traıııval.· \'C' tünel idaresi unıunı 

İstanbuluıı yardımı senede 

700 bin lira olacak 

niifus sahaları, nıüstcın!eltel~r1 
manda alt,ndaki memleketler, ya
rı müstakil, n1iistakil, 111Wtakil 
namzedi lilkcler hep Loudra ve 
Paris ara!-iındaki i~ bôlümü ve ıne
sai birhgi e5asına göre bir düzene 
konulmuştu. Yakın tiark ,.e Avru
padaki durum da hundan miisles
lla dei'ildi. BinaenalcJh istinat sii
tunlarındaıı birinin yıkılışı bütün 
ınuazzaın binayı bir sütun iizerin• 
dayannınğa ınechur etmişti. Mu· 
vazene ne J~olay ve ne de ucuz el· 
de cdilelı ili rdi. Bir halde ki Fran-

•• .s Askere alınan vatandaşların ai-
düıı saat 16 da Universitede yapıl- rniidlirii i\lus(afa Hulki,·i Vila• ete , , lelerine yap•lacak olan yardımlar 
nuştıı·. Meramme İstiklal l\1arşı i- ç~ğır~arak 1raınva~, .elektrik ve icin her ka'.6:ada Belediye şubelc~ 
le baslanmıs ve Üniversite Rektö- tün~lın ınalzen1e ıhtıyacı hakkın- rince bunlara 1:erilın~si icap eden 
rü C~mil ıiiısel tasarrufun ebem- da .. ','.'ahat __ •.lmı§tır. paranın tahHkkuk füt"leti ıamam-
ıniyetini anlatan bir nutukla top~ Ogrendigıınızc göre, bu yedek 

1 

lannııs ve son liste de dün Beledi-
lantıyı açmıştır. malzemenin derhal Amerikadan yeye gönderilmişlir. Bu listelere 

Bııntt takiben eski Adliye Vekili satın alınması kararlaştırılnu~tır. "oo"re şelırı'mı'zde v. ,..,,ıan talıakkuk-
p f .. y f K 1 T · k - sanın bu çiiküı~tiisü saikleri Vişi-

ro esor usu enıa engırşe Bu hu!Susta ica11 eden döviz ıuüsa- 1 laı·ııı yekı". ,111 70C : . ._ıı liradır. 
d k t 1 b 1 · d b - de, şurada burada araştırılırken 

ve o tora a e e erın en ayan adesi Lutfi Kırdar tarafından An- ı Tcv·z'ıa( hcı· ay bası ve ııı•tıı(aza- b · h' h' b · t · _ • u tabarriyat ile yalnız Fransa de-lffct Oruz ırer ıta e ıra etmış- karadau alınııııs oldııg' undan mu-
d' B d d d t z · matı ;,aı>ılaca\dır. ğil bütün cihan alakadardır. Şimdi 

ler ır.. un a~ sonra ~ oçen ı-1 maileyh, s!ı>arişlerin he111en veril- tebeyyiin ediyor ki askeri bak1nı-
yaeddın Fahrı Fmdıkoglu tasarruf mesiııi umum müdüre bildirınistir. d ı · · t' .. ti 1 · an ıazırlık ı>ek peri~an in1i~, tank, 
terbiyesinın " ıınaı şar arlınbı 1an-ı E\'vela raı-. tekerlek, tel ve saire Ekalliyet vakıflarına motörlii kıt'alar ve layyare heıneu 
Iatnırslır. Daha sonra da ta c e ~rw gibi en Iiizumln 31.it. aksanı ve 
den Akil Se.-daroğlu İbralıim öz- malzeme getirtilecektir. tek mütevelli imtihanı )Ok denecek kadar azmış, daha 

f 1. \1 d hayrete şayan bir cihet de üç kü-
kiraz, tasarr.~ ve. yer ıb~na ah~·t ha· Bunlarln 2.zanıi 1.5-2 ay içinde Ekallictlcre ait \"akıflara tek ~ur sene Harbiye Nazırı ve Baş\·c· 
vastru te~a1ruzd.ett8ıren .. 1rc

1
r ıkade ge!ıniş olacağı anla.ş1Lnakc3d~r. mütevelli tayin olunması jrin Be- kil olan Mösyö Dnladier beş bin~ 

i.rat etn1ış e._r ır._ an soz 0 ara .. a Traınva~.· s~ferlcri o \'akit dnha yoı!JLı Vaktf1ar 1\li.idürlü0iTündc il- d 
( ·' 1 '" en fazla ınuvazza{ zabiti şu veya 

Jkusat Fakultesı Dekanı Pro esor •o<>altılabilecektir. ym 19 unda iıntilıa11 "•ııılacaktır. b 0 'kl ı ı.-. k 1 d d d 
Ö C "l s b' ı k s" ı ' ~ •' u _aı er e uır a em e or u an mer cı.a arc ır nu. u oy c- .. 
miş ve toplantıya nihayet veril- -- ı çıka~mıştır. Bu_ bap~a Veygandm 

· t' 1 ' vaktınde yaptıgı ınuracaat, teşeb-
mıDs .~r. t ft d" aat 1 • •}/\ da -- il büs ve ısrar{ar hic müsmir bir ne-

ıger ara an un s '~ •. ,v 1 ' . . .... ,.. . 
Yiiksek İktısat ve Ticaret Mekte- • ~ a 'Ô' lh ~ ©l ~ n R© ll:ı'(~ ırt.aıJJ" tıce vern~eınış_ Sıyası cephedeki 

b 
. . , d kt h' T uf Ra{ta 1İ"" iP hazırsız gın esasları da Sovyel n""'e c mc c ın asarr - _.- . .. 

.. .. .. b tı'le bu"yu"k hır' 1 .- Rusya hakkında sorıh mahımata 
s.ı ~nu n1unase c . . . 
to !anlı ,, 3 pılnııştır. ııı'.'_lı~ ol~aınak ~'.e . Italyayı ıdeo· 

p l• ·ı • H riveti müdafaa cd<>n memleketin loJı ıhtı!afları yuzünden Fı:ansll' 
ll gz f Z Q V Q bu elit zün.rc>id ir. Hem de ne te- ııoütikasınılan uzaklaştırarak Ber-

p I Y A S A ,,azula: B'.ı- fi!u kumandanı bize lin merkezine doğru itmek .. Kfr 

Dünkü ihracat 

Mısıra ilk defa olarak 

sigara ::;ünderildi 
Dün 122 bin ı:ralık ihracat ya

ptllllls, İtalyaya bahl;, İsveçe bar
sak, tiftik, Yunanistana balık, Mı
sıra ilk defa olarak sigara, Maca· 
ristana (mdık, incir, Kilik_raya tif
tik, İngiltereye )<eten, lsviçreye 
tiftik, l>ulgaristana keten tohumu, 
Romanyaya man~alina, ,g~nderil- ı 
ıniştir. Portakal lısansa tabı tutul
duğundan şimdilik yalnız mandali
na ihracatı yapılınaktadır. 

Altın düıüyor 
Altın fiatları son giinlerde mü

temadiyen diişmcktedir. Dün piya
sada 220U kuruş üzerinden mua
mele olmuştur. 

---<>--
BELEDiYE 

Tünel elektrikle iıleyecek 
Tünelin buhar kazanı eskimis 

olduğundan yeni bir kazan lemi.; 
olunmaktaosa tünelin elektrikle iş
let:lmesi Belediyece daha muvafık 
bulunmuştur. 

K U V V e t l e r ; arkada;larının Cörcilin bu meşhur çiik itilaf devletlerine, Lehistana 
" cüırle,ıni y<>dikleri yemeklerin ve şark hududundaki Frans•z do>l 

1' T parastnı \·rrınek te oln1aJar1na bir ve müşterilerine eınniyet ve cesa· Afrika da JV a- telmih olarak telak ki ettiklerini ı·et telkin edememek. 
tebessüm ederek sövlemi<tiı-: Bu Fakat son günlerin neşriyat v• 

l Ç l kadar büvük bu kadar küçük bir .ifşaatı araı.ıııda asıl dikkat nazarı 
S l Q l Ş l g 0 T kalabalıi!.a hıc bir zaman bu kadar celbcdecek bir nokta, Frausanın 

bordu kaLmamısır. mütaı·cke talebini mucip olau a-
---·---~ 

Tayyare sini k1.dın 

gibi seven 19 yaşın· 
da bir İngiliz pilotu 

D ikkatı ceken di~er bir miller ve bunun neticesin.de İngil
sev de, subaylarla erler tereuin Fl'Bnsaya karşı takip elliği 
arasındaki miınasebet- politikanın anlaşılmaz gibi görü-

lerdir. İnzib:ıt itaatten zi\ a<le sa- nen esrarlı taraflnrınıo açtğa \'il" 

mimi bir sevgi eseri olarak ııörü- rulmasıdır. Hatırlardadır ki İııgil
nüyor. Hic b:r crt tara!ı olmıyan tere hiikilmeti bidayeten Fransanıo 
selamlara da:ma <lostane bir te- miinferit mütareke talebine mua-

euter ajansının havacı- bessüın refakat etmektedir: Mili;- rr• davraıınıamışkcn bilahare Yi~i 
!ık muhabiri yazıyor: terek bir vazife icin çalısanların lıiikümetiı.e karşı sert bir çehre 
inııiliz ağır bombardı- birföirinc ve,·dikleri selam. gösterdi ve Mersclkebir, Dakar ba-

r iluiamıtt Edebi Romanı: 38 • 1 zannediyordu: Hızlı hızlı, kosar gibi yuruyor-

1 
Nedir ne oluyor~ !ardı. Yıılda Slileyman ağaya sor-

tç~ ~ _$\ IF\\ y o o ~ ~ Slileyına~ ağa, dİıil~ dudaklarım du: 

man tayyarelerının en miilıim is- Genç bir fil<J kumandanı ile va- disdcd gibi teşeıınüçler vukubul
tasye>nlarından hırını ziyaret et- pılan b:r görüsme esv ında su- du. Bunların illeti ve saiki şimdi 
tim. Zıvareıe, yıiksek emırlerın baylar tarafından insan kadrosu- taayyiin ediyor ki daha ziyade ba· 
toplanarak tevzi edildıi!i yerden na verilen ehemmivet tebarü.z et- zı Fransız ricalinin telkin ve tah· 
yanı filoların dıınai1ını teşkil eden ın4tir. Pılotlar ve mitralyözcü!er rikleri eseridir. Riom yiiksek mah· 
ne>ktadan b3$ladık. Mürettebatın münhasıran emir alan ve itaat et- kemesinin şüphesiz daha ıiyad& 
harekc\ierınden evvel taJ.ınıat al- mesi icap eden <bürük bir makine- tenvir edeceği bu bahis pe1< yakta 
dıklart büvıik salonda duvarlar nin çarkları ııibi telakki edilmi- siyasi inkisafların esasını vere 
büyük ınikyru>lar ıizerındc tanzim y-0rlar. Onlar~n arzuları, ruh hal- cek mahiyettedir. Mütareke tale
edflmis muazzam kartlarla örtulü- l<'n nazarı <lıkkatc alınmakta vel bine karar veren Fransa hükiıuıc
dür. Bu kartlar hemen hütün Av- istekleri tctklk edilmektedir. Me· ti 13 haziran tarihinde İngiliz Ba~
rupan ihtıva etme.ktedır. Zıra bü- seliı bi~- bombardıman tavyar~i- vekili Mister Çörçille müşterek 
yük WeUıngton bombard.unan tay- ı:ın murdtebatı havatlarını bır- bir suretle vaziyeti müzakere içio 
vareleri 14 buçuk saat ucarak uzun !L'ı:tc tehlikeye kovınıva ve avm müşarünileyhin (Toms) şehri ci· 
seyahatler vapabilmektedır. Duva- muvaffak~vetlerı l)avlasmıya alıs- varındaki Cange şatosuna gclme
ra yapıştırı!mıs bır ıı-ı afik !Uoların mıs altı kısıden murekkentır. Bun- sini ve orada Fransız Nazırlar Mec 
talim ve harekat uı;ıı,larının saat- !ardan biri eksik olduğu ta~dirde. !isi loplu bir halde bulunacağı içio 
terim ııösterıyor. "!'enk az ce>k .. bozulmu_s ve dığerle- ııibal kararlar~ iştirakwi ve ınü-

İngiliz hava kuv,·etlerinin bil- rı !bundan mute~ı;sırdir. ~ın_:u an- taleasım dermeyan eylemeiji tek· 
hassa son üc a Y zarfındakı faali- lıvan sefler, eksık olan donunceve lıf ederler. Kabinenin bu arzusunu 
yetlerrnııı Şiddetinı _görlllC'.< icin hu kadar ta;.,-arev i _hareket ettırme- İngiliz Reisi Vükelasıııa bildirecek 
grafıge bır göz atmak Mfıdir. Bu meiie _calısırlar-, I:ıııiliz hava _k~v- zatlar da, o zamanki Fransız Baş· 
faalıvet hatlı •b ır ok ı<ibı vüksel- vetlerındekı bırltgın ~~ m~~m vekili l\lösrö Rcyno ile Dahiliye 
mckledir. unsurlarından biri hic şuphesız ın- Nazırı Mösyö Mandııl'dir. Naztrl~r 

g IQ1 (9> U U Q n e::ıı o ıslatıyor, ~rada bir n~fesi_ kesili- - Nedenmiş. ne oldu? 
yormuş g1bı durarak suyluyordu: O, aP-zını büzüp, kollarile anla-

Yazan: MAHMUT YESARi -~ - Dağa taşa ... Kim bilirdi böyle şılmaz i5arctler ederek tafsilat v,,_ 
bir niveti olduğuuu .. Kıydı tatlı riyordu: 

Nigarı tekrar yere bıraktı. Göz- - Doktoı· bey, doktor bey.. canın; işle ... 
b k - J••lc üzeri bdıccde dolasırken 

etekleri, ortasıııa ateş düşmiiş bir Cernıl Kazım, daha uy •ısu açıl- Cemil K<;zım, hiddetle ba<Yırdı: ~ · · 
1 .. ı ı ' ~ "üıdiı)'d iiııı. Hir aklıma gelmedi 
"ijnıur parcası gibi )-anıyordu: ınamııı, gOzleri )Brı tapa ı, )atak- ı _ KnndcJ? hahscdi"·orsun? , bo_ı le bir i~ edcceg i. .. Vallahi be-
-- llaydi kızını, annenin yanına tan f1rladı: R!zinı daınat beı.· ... Bira-z ev-

! ., .J yuu, sen de görseydin müm.ki.inü 
oil, - Ne var?. Ne o uyor.. ve! kendini vurdu. " d k yok uınnıazdın. Ba,yağ.ı senin, be-

1\rtık kararını \'erınis tereddüt Sönük sönük :.·anan i are an- Cenıil I~:izını lıJ.l5. anlıyamallll•- b h ı d .. ' ı·ı · ı f d k" ~ oinı gibi dur~uu lr a var ı u-
bi•.•n·.· .. ti. Kalbinin creı;i~lcrı,dig~<inı· • ı .. inın yarı ayuıulatt.ı_ğı so. a_ a,_ i ı ta: k 

• k • zerinde .. llır a&ız koiuJa cı ~ tı .. 0-
IJ;:-.'."Jt'dixor, daha ::al'lal nefes alabi- golgc Jur.uyol' du. Goı.lcrınt uguı::;- - l{eudiui nıi vuı·du:> Ne \'akit? rada da uekallar gcıtli bilnıcın! 
:i.• ordu. B~yııinin i~indeki her gün turarnk dıkkalle baktı: ( - .Bir ~cyrck var, yok... n~ıı i~kcle~ c gitnıiş!in1, azla vu-
aı;. r azar zehirini akıtan yılanı bi.r - Ne var, SüleJ ınau ağa? 

d b 
• b"t'' h' · · b' 

1 
.
1 

. . 1 _ Ôldit mü '! ku.ı ttan haberim ;·ok. Kalfo..lar•ıı 
b:ıulle e ogup, u un zc ırını ır- AC'c c ı c bır hattant.)'C!.C sarıl- _ .Bilıncnı aınına, çok ağır ya- 1 dc.•li.şine bakarsa n, rıh:~aın eza~ıD-
dcn ilkıt1111!\tı. u11ş, ii~üyorraı-.~ gtb.i. çcucs.1 atarak, ralı galiba .. Vakıt geçirJnes.ek bel- dn uu, :voh.~a daha ~oı.ıra mı .. işte 

Od sından çıktı. Halinde müte- Uutc.ioı \IÜcudı.i sakır sakır titriyen kL kurtulur. al~l'a karaııl:~ia yal ı ~ a dönınliş .. 
,·ekkil bir sükünct 'ardı, Elleri (rıLleııdanı kallaııın yanında du- Cenıil [{clzını tcJirar oc!asına gir- ~olraya oiurı:ıuş ... Küçük J}:ıieza 
atka..,ıuda saatlerce bahçede dolat· raıı Sadiyenin lalasını tanlnlıştı. di. Eline ilk r~~tgelcu l.u.ı: panto- .)Ok nıu? \'~n1~ği o, da.ğıtıyorın~~ş· 
tı. \'.cıııcğe ça~ırdık ları zamruı hiç Süleymaa ağanıu telilşıudan dı1i !onu süra 'tlc aı aklarına geçirdı, •Dama t Lcyııı bu gecekı kadar gu!. 
cc\ap ""-erınedi, aı:ka kol"uya doiw tutuln1u~tu: bağlarını baglaıu::ıga liJzunı görme· t!~ğti!;Ü gôrıne~inı!• d'--di. . Tö\:he 
ru )Ürüdü. - Anlan_ doktor bey .. Hani siz den potuılcrinı gıydi, ct:ketinl bu- \.:ıraobuu .estagf~~,ullah, "bJr ka):-* biJirsiniz .. Zahn1ct atnıua •. Giyinin lamıyordut şezJon~un üsılinde du- gıs_ı. olan gul~r 1111. Akıl aJ.ıca .. ı~ 

se\laptır.. ZavaJlı can ilzerinde .. ran robdöşaıuhrnu alarak sotaya tlegı1 be be~· 1n1,. tasasız adam ca-
~eyarlBI, Cemil Kazımm. ada Vakit geçirmeyin... ~ıktı: nıua kasdeder mı? 

lr.apıslAl yu.mı:ıık!u,r...-lardı: Cemil Kii•ım, rüya göriiş11rum - Gidelim, Sıı.leymau ağa ... (Dalla var) 

Subayların vemek salonları. as- sani idrak ve ka\'ravıstır. şatoda uzun müddet bekledikleri 
k l . • nJ -ıe B izi be>rnmardıman tay- . er erın <ıı.ııtı eri ve eg nce sa- . rinin har k · halde. yalnız Reyno ıle Mand~~ çı· 
Lcınları tertemız, ınsanı çeken bır ) arele e ete ha- kagelırler ve Ingılız Basvekilııuıı 
intizam arzetmekte ve tavvarecı- zırl~n-~ıkları istasyona buraya kadar gelemediğini, fakal 
terin faalıyet seklıni aksettirmek- ka.mvonetle. got~rmek icin 19 ya- başka vapacak bir şey yoksa Frao· 
tedır. Her sev \'a!<ti ııelince telaş- şında b.ır pılot ı;ıtıhap edildi. Bu sa mütareke talebine İngiltereniıı 
sız. sükunetle ve nes'e ile hareket ııenç •bıze kendi tavvaresini ~ös- de muvafakat ettiğini söylerler v• 
edecek sekılde tertıp edilınistır. terdi. cMakıneıniz, diyordu ve ilave ederler: •Müşklil bir vaziye
Sıı nokta bılhassa göze çarpmakta- rnuazzan; . ta~v:ır.esini bir kadıJ1 ~i- tc düşen bir müttefiki İngilter• 
dır fogıltz hava k.uvvetle~·ı kadr<>- bı sevdı<Yı ıtorüluvordu. En kucuk daha ziyade ezmek istemiyecekıir. 
su Inedterenın. guzıde zumeresını teferruatına kadar iftiharla bahse- ve Fransanın arzu>una rağmen içi• 
teskıl etmckıed.ır: Bu insanlar yal-;6iyor, her mükemmel şevi, tavva- ne diismüş lnılunduğn duruJJIJJ 
n.z dıkkate deııeı· teknısyenler revi sanki bızzat kendisi vaomıs k'l" ı kt d 

f ·b · pe a a an ama a ı.r ... 
dc2ıl. aynı zamanda ert ıtı arıle lribi zikrediye>rdu. Biz tavyareve 
de en vüksek sec'.ye, terbiye ve J?irerk~n mürettebata dahil erler Bu teminata, Fransız Nazorları
k1"mete ınaliktırler. de tavvarenin alt kısmına bomba- nın doğru olduğunda şüphe olm.r 

Çörçil. hıc bır zaman bu kadar 1 lan verkstirdiler. Bu ·b<>mbalar- yaıı bu hikilye ve nakillerine rağ-
b ı k · k .. l l men İnııiltere mütareke akdi üze-kala a ı .. ınsan ut .e ermin bu ka- dan bırinın üzerinde bir raka. m 

dar kuçuk bır ekallıyete bu derece vardı. Dört adam bombayı verme rine Fransaılan kuvvetle yüz ç~vi· 
medvun olmadıi!ını söylemiştir. koymadan önce üzerine kendi i- rip._:ve hoşnutsuzluğunu ~zhard~~ 
Fakat bu küçük zümreye Vıtklaşıl- s ı · · dtl Alm hed-"- larıg olmadı. Bu hareketm satkJ 

ı"Yl erını vaz ar. an =ı .- d' t b .. d' ki d ~ 
dı!lı zaman bu ·mucizenin rıasıl nin. h.edivenin nereden E!eldii!inı. ~Hu ı e eyyun e ıyor şu tl~r 
mümkün e>ldw?u anlasılıv<>r. Ekse- (Devamı t iincü ..ayfada) ' (Devamı 4 üncü sayfadaJ 
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• l M EV Z U U 1 (C:5) ir müddet evvel İtalyan • • ı • 

K l 1 lg) dvıı=ması, bir defa daha ı n g ı 1 z ~ 
Mısır lngiltereyeıRuzveltin mühim! Bulgar .. ra ~ Çindeki sunun elinden rı:::~~~:~.::::i: .. ri~:: Alman' 
teıninat verdi işler vel rd·iığti mdie- nutuk .soyledı Harbı· n :;~:.k;~~'."h1:.r";~nb~:~:::;:: ;:: e·tal yan _ giliz donanması karşısı .Jda, tanı bir . 

1 ere yılgınlık gösteren İtalyan deniz kuv-

8 u gün kÜ siyilsete ro oy ngı Gııtrçıkleri unutmıyalım • Ü •• veue..ı-raranto'dayedikleri darbeden 

devam edilecek D --.· •f sı' imkanlar 1 gözöııünda tutalım 1 ç y z u :.n:.:y!:t::i~~~;~7:~ n".:~zimm~~rar~~~~ Fi 1olar1 
l\:ahire, 16 (A.A.) - Mısır Baş

\:ekili Hüseyin Sırrı Paşa Elah
ram gazclesinin bir ınuharririne 
şu beyanatta bulunmuştur: 

«İngiliz zaferi l\1ısırda büyiik bir 
alaka ile karşılaumıştır. l\1uvaffa
kiyetleri bizim de ınuvaffakiyeti
nıiz olan nıiittefiklerinıizin nihai 
zaferinden şüphe etmiyoruz .• 

fü:s,·eldl İngiltere bii)·ük cl~isi 
Sir i\lilcs Lampson'u ziyaret ede· 
rek l\lısır hiikfınıetinin tebriklerini 
Londraya bildirnıcsini rica eyle-
ıniştir. . 

llüse~·iıı Sırrı Paşa, Ingiltereyc 
karı~ bngiinkü siyasette devam e
deceğini sefire t.eıniıı elıniştir. 

ODOVBD lD vazı e rinde esas kuvveti teşkil eden İtalyan 
B 1 · Yazan: Hiımit Nuri Irmak --~ 

d 
·ı Sofya, 16 (A.A.) - u gar ?Ja~· zırhl! filosu, altı gemlı:;inden üçünü, ya. •----

malum eğı ... ·ı bildiriyor: Kral başta Meclıs dı- ni kuvvetinin yüzde ellisini :ı.ayi etmij- Taranto ve Sardun-, 1 M uhtelif memleketlerin l . vanile hariciye komisyonu 3.:ıa arı tir. Ayrıca hasara uğrıyan iki kruvazô. 
Londra, 16 (A.A.) - Ruz_ve t'" olmak üzere kalabalık bir parla- telgraf ve haber ajans- rü hesaba katmasak dahi, asıl harbcde· 

uıühim işlerle tavzif ettiği 1~1 ır8 ~y nıento hey'etini kabul etıııiştir. larınm gazete sahifele- cek gemilerinin yar1sı ortadan kalkın-
Donovan bugün hava yolu ıle Lız- lley'et meclisin K~alın ~ut.lyına riııe ak..~ttirerek yaydıkları ma- ea, İtalyanların n1uharebe etmeyip kaç-

ya deniz muharebele
rinden sonra vaziyet 

bondan İngilereye döııınüştür.. verdiği cevabı tevdi eylen~ıştır. . himatt~-\ Çin ınücadelcsinin safha- maları değil· ne cesaretle denize çLk-
Bu sefer nı.iralayın Anıcrık~n Meclis reisi tarafından ırat edı- larındaı1 bahsedilir. Askeri ve si- nıış oldukları tnescle tc~kil eder. İsimleri şunlardır: ı: King George v, 

Reisicunıhuru taı·a{ıııdan ne ılc len bir nutuktan sonra, Kral şu yasi muharrirler znntan, zanıan İtalyanlarm muharebe vermeksizin 2: Prince of \'a1es, 3: Duke of York1 4: 
tavzif edildiği malU.ın deb,.;Idlr. nutku sö~ lem.iştir: mütalealar yazarlar. Japonya, Çin, çeldlmekteki muvaffa.kiy~tlerine gelin- Beatty, 5: jellicoe. Biribirlerinin aynı 

•Dünyanın geçirdiği ağır imti- İngiltere, Amerika, Sovyetlcr Bir- ce, İtalyan harp gemileri, esasen bunun olan bu beş geminin evsafı şöyledir: 

V
aziyet hanların bizde de akisler hasıl el- ]iği, Fransa, İtalya, Aln1anya gibi için, yüksek sür::ıtli yapılmş •dır. Son-1 35.000 ton, 30 mil sürat, l o tane 356 

tiği bu fevkalilde zamanlarda, ut.il hüyiik devletleri, Hollünda gibi ıra. bu gemiler, limanlarında yattıkları milimetrelik ağır topı 16 tane 132 hk 

f d ) let vckiller~nin yaratıcı bir siiy n1tistcmlekeci küçük hükUn1etleri ve pek az sefere çıktıkları için, mtıte- ve 32 tane 40 lı.k hava da!ı topu. Ağ"le-
(Bnotaarfı 1 inci saıı a a • U ak ı . M k' """" için olan ittifaklarını ve baricı ve al5kadar eden Çi.a. hatbi, z· ı m~ıdiyen dcnlzde dolaşan In~ıliz harp bi ihtımal 2 kahıpült, 4 tayyare . .ı. a ı-

batıarını ınüessir b.ir şekilde bom- C;ıhili siyaselirnizin büyük n1csele- Şark ihtilafı tam mina~ile girift 1 gernilerine nazaran, makine ve kazan-
1 
neleri 130.000 beygir k:uvvetindedir. 

bardınıan imkiıunı muhafaza et- ler karşısındaki vakur ve şuurlu bic meseledir. O suret:c ki, bu kıt'- j ları yorgun değıldir. Gene aynı ~cbep- Dört uskurludurlar Boyları 226, enleri 

Askeri 

nıcktcdir. . . .. haltı hareketlerini ınemnuniyetle adaki muharebe ve ihtilafın daha ı ı~ Italyan gcm!'@ri d.~ha sık havuzlan-ı 31,~, çektıkleri su 8,5 metre murettep. 

k ı 1 
• Bu haberlere göre va.zıyetl ş.oJ- ınÜ!?ahede ve te~hit edi~·oruın. il.. nıilyonlarca insanın harp ~ahala- jınakta \·e.karınaları surat. aza1tan y.osun lerı 1500. As er ai e erı- le Jıül<ısa edebilirlı:: kt'\met, adale! ruhu dairesinde }ıa- ,rmda maktul düşmesine, yaralan· rlaı· ve smreden teınızleııınekterl<r. Ingı·ı 

:M~rmariça.da devam. eden nı.ıı- riçt· nlhii ve dabild" huztltU te- ınasına, millal'larca ser\.·ctin gclc- ı lizlerın harpten cv,•el Mısırda 7000 ton- Harp başlar başlamaz, İnıi~ 
ll C ya f dl m ba~re~ler esnasında sıkı bir bsyik ıuiı ı ve Bulgaristanın haklarını ve cck yıllarda dahi bu uğurda nıah- 1 luktan buylık tekn~leri alacak havuz- lizler, bu gemılerin vı .. ~'l-

neti<'csinde İtalyan toplulukla~ının. ha,;ati ınen(aatlerini nıiidafaaya vcdilıncsine 3.ınil teşkil cdet..eğini tarı yoktu. Eger harpten sonra, büyük atını tesri ettiler. Üçünün 
(Ba.'j t.ar:ı.fı ı incide) 36 kilon1et.re geri.sine g'.ren Inci- ın~tuf olarak ~iındiye kadar takip şüphesiz sayabiliriz. 18 inci ve 19 zırhlıları da havuzlıyacak tertibat al- bittiği ve d;ğt:r ikisinin de bitmem~se, 

olanlara vardım menbaları ve ·bu liz ınotöı·i:ıe kuvvet.lerilc Sid~-Bar- clınis olduğu siyasete ınüzalıcreti- uncu yüzyıllardan başka, içinde tnanıışl.ırsa, büyük tonnjlı İngiliz harp pek yakınd.<:ı '.Jiteceği muhakkaktır. Bu 
menbalardan istifade yolları ne~ rani (•ephesiude bulunan lng".·liz 

11
jzle devam edecektir. . bulunduğuınu.z 20 nci yüzyılda da- ~emilerinin kadıı~lurı daha kirlid.ir. zırhlJlardan üç tanesnin esasen 1940 yılı 

ıerdir. kıla.ıh llardia., ('opuz'l-0 ve soııum •Dünyada yeni bir nizam kurul- hi, Uzak Asyaııııı 1U nıilyon nüfu- lsle bu 5ebep.lerle ltaly~nlar, çok uzak- içinde ikn-ıalleri, daha kızağa konulduk-
2 - Yardımdan 11;;1sıl olan para daki İtalyan kuvveUerini muh:ısa.- duğu "'~ milletler mukadderatının su barındıran Felemenk Hi~ıdista- tan. hasn)t gürür gOr.mez . çek~dikçe, 1 lan zaman rnukarrerdi ve bu gemilerin 

ve eşyanın fakir ailelere tevziinde ra elml'l sayılırlar. Çünkü itaı- yuğurulduğu bugü~kü gib~ gn?T~t nt. adal.arı, müstenı!ekelerı, 400 IngıLlzlerın .?nlar~ !etış:nesı mumkun ı beşi de 1939 senesinin muhtelit ayların_ 
tutulaı1 usul nedir? Ve bu yolun yan kı1.aa.tLnın mukavemetini 1•- \'(. inltihan günlerınde nıılletnnı- nıılyon ınsanın ıneskun bulundu- oliln1az; meger. kı J~lyan donanmasını da denıze ind·rilmişlerdi. Dlğer dbrt ge. 
;1di13.ne ve n1emnun edici o1f1uğ-u~ rarak ı:eri hatlara g'.Trn İııgiJlz zin birliğini ve yaratıcı manevi ğu Çin, 30 ıuilyonluk Hindjçiui, kaç.anuyacak bır vazıyette yakalıyal.:ır. 1 miye gelın -e, bunlardan henilz. ikisinin 
na Vekalet kani midir? Yoksa ik· motöriıe kuvvetleri bir taraftan. kuvvctlefinin bütünlüğünü nıuba- 350 nıilyonlnk Hindistan, Siyam * htiınleri malüındur: l·ion, 'l'emerair~ 
mal!ne doğru _gidiln1esi düsünül4 hava ve deni'l kuvvei\erinln, di- {a'Za hepim;z için bir vazifedir. Zi- gibi halkının mecmuu ıa milyonu Bu ztrhlılar .ı.o.ooo tonluk olacak ve 
mekte n1idir? fer taraftan İl.-..Iyan cephesini ön- ra Bulgar kuv"etleri arasında in- geçen yerler, emsali mahaller, ada- ş imdi başka bir deniz mev- ağlebi ihtim<:tl 406 Jık: toplar taşıyaczı:k-

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, den tazy~k eden kıt.aatının ınuzahe- =cam lıiçbir zan1an bugünkü ka- lar gilıi teferrüatı, düny.aıını diğer, zuuna gelelim: Birkaç gün !ardır; fakat toplarının kar;ar tane olıı· 
bu suallere cevap -Olarak beyanat-1 ı·etile açtığı ıeillği nıubQ.fa.za ede- dar tazım olmamışltr. Gerçekleri kıt'alarındaki insan sayılarının ya- evvel şöyle bir haber çı.k- cağ1 meçhuldür. Süratleri de malüm 

rek tak'\•iye hatları aJ..,.bılir. • ·· d k f ) bul kl d ta bulunarak yardıım keyfiyetine ı unutınıyalım imkAnlan gözcinun- rısın an ço az a anıua a ır. tt: rleğilsc de, 30 milden •şağı olmıyac3ktı:-. 
müteallik olan kanun hükümleri.. İnı;iliz t.aarruzonu.n ikinc2 saf- de tutalım.• ' 19 uııcu yüzyıldanberi Avrupa~ı~ c:Londrn deniz mahfillerinde bugün Bu -5 zu·lhın1n iH hakı ile İngiliz donan 
p..i okumuş ve ezcümle demiştir ki: hası birkaç gün evvel lıab.n S"e- Kralın nutku büijin meb'usların bütüu tekniğini, ilmini, eserlerınl tebarüz ettirildiğine göre Taranto'da r- ması, Almanların arhşına nazaran 5-2 

c- Bu okuduğum kanun road· ıen suale cevap f.eııkil etmckl<dir. alkışları ve yaşa seslerile karşılan- memleketinde tatbik eden, müte· talyan zırhlılarına hasar yapıldığı hal:- nisbetinde bır fazlalık temin etmiş ola. 
delerinden anlaşılı.yor ki, ibu vazi.. c- Taa.rruz nereye kada.r de.- tntstrr. rakki ve ınedeni milletler, kuvvet- kındaki İngiliz haberinin verilmesini caktır. Fil\·aki Almanlartn artışa 70.000 
fe esas itibarile köy ve mahallele- vam edecek? .. diJ'or:dnk.» - l'i büyük devletler strasına geçen müteakip, Alman ajansl:::ıt·ı ial'aiından ton, İngHizlerinki ise 175.000 tondur. 
rin ihtiyar heyetlerine tevdi edil· Anı041 1ıyor ti İııı<il!ıı: smısile Hava Harbı• 90 milyona yakın nüfusa sahip Ja- iki yeni zırhlının, yani Bisroark ve Ad- Demek: ki İngilizler 105.000 tonluk nir 
ıniş olmakla beraber mükellefi ve• Bardlya, 'fobruk, Domc ve nilıa- ponyadan başka diğer saydıkları- mira! Tirpitz'in htılen secvise girmiş üst. .tlük elde ediyorlar. İngi.liı donan.-
tin matrahı «nisbeti• ciba.vet uSU" yet Blngaziniıı de işsal edtldii!:nl da mız iptidai halde kalnıışlardır. bulunduklarının derhal bildirilıniş ol- ınası, ::;:imal denizinde, asgari 6 zırh~t 

Bob - Stil'in yeni 
manal&rı ! 

Bob·Slil kelimesi de nihaye· 
car11ya, pazara, kö~cyc, buca.:;a 
yayıldı, gıtıi. Geçen gün, hakhm, 
Çarşıkapıd:ıki balıkçılardan balık 
al.nakta olan biri. terazinin gözün
deki uskııınrulardan birkaçını cli
le ,vokaluyıp tekrar tabla) a fırlallı 
ve lıalıkçı da Y•rı hiddetle sordu: 

-- Nesi var onların sanki? 
J~oriki, tablaya fırlattığı balık· 

!arın yerine, tabladan başkalarını 
koyarak cevap verdi: 

- Onlar hep Bob-stil! 
l\lüşteri, burada Bob-stil keli

m~~~; i lodos balığı, bayat, gev~ek 
mfuıasına kullanıyordu. 

Yine, birkaç gün önce, bir lo
kantada garsondan salata istiyen 
bir delikanlı, salatayı sö) lcdikkn 
sonra, garsona şu ihtarda bttlundu: 

- Bir salata amma dünkü bob· 
stil tarafından olmasın yağı, sir-
kesi bol olsun! ' 

Bu da bir sinema 
dan: 

konuşn1as1n-

- Nasıldı bari film güzel miydi? 
- Geç sende! Baştoıılıa~a bob· 

stil'di! (Saçma, fena ınilnasına). 
Bu da bir manifaturacı dükka

nında geçen bir muh:ıvereden: 

- Daha ID1 renkli, daha mı de-
seni zarif olsan diyorsunuz? 
Kadııı müşteri: 

- Evel, daba zar.ilçe olsun ya! 
- Peki, öyleyse, size Bob·stil 

bir kumaş çıkarayım! (Burada çok 
şık manasına). 

- Bob-stil de nedir? 
Hrif, gayet alaea bulaca bir par-

ça nzatarak: 
- Buyurun! 
Kadın kumatı görür, görmez: 
- Aman aman, istemem! 
- Niçin, ne var? 
- Ne olacak, deli alacası bu! İn 

san, bunu nasıl arkasına giyer! 
İşte, size •Boh-stil. tilbiriııir; 

yen'i ~eni minaları!. 

Oanan Canal KAYG/L/ 

lü tavin edilmemistir. Köy ve ma• ilin niyetindedir. (Baş tarafı 1 inci sayfa } Kırk sene evvel 1911 de Çinde ması, oldukça manalı bir tesadüf C-"'ri bulunduruyor; buna karşı Almanların 
halle ihtiyar heyetlerinin takdiri- Bu ha.rekat arazhe ildiın muha· Bcrlin, 16 (A.A.) --:; Almanbl'~~- Çin ıııilliyetperv~rlcrinin liderl loşkil etmektedir. yalnız. 2 zırhlısı vardır. Bunlardan biri 1 1 
ne terkedllmiştir. Mükellefiyetin ıereH yüzünden belki blraı: aiır o- duları Başk~ın~~danlıg:ını~ te. ~~ müte,ıeffa •Sun Yat Sen,. dünya- Şu cihet aynca kaydolunmaktadı.r ki. de, havuzda ik"'n bonıbalannnş olup tZı- s p o R: 
tatbiki için ayrıca bir teskiliit da lacaklır. Fakat İnı:iliı dona.......,ı· Dün gece! .In~ılız. tayy~e er~ - ı nın en eski bir krallığını devirmiş, geçen harpte, bir Alman zırhlısının do- mir edilmekle oJşa gerektir. 1940 yılı 
va:Jılmıvarak do,ğrudan doğruya nın .~kdenize hava kuvvetlerin.in man arazısı uzerınde bır miktar Ming adındaki Çin Lnparatorluğu nanmada yerini alması için, inşaatının içinde zırhlı bakımından 1\lmanların ••••••••••-
ihtiyar heyetleri taraf.ından görül· de Afrika semalarma hakim oln- iııfitak ve yangııı bombası atmış- hanedanı tarihe geçmiş, Çin Cunı· bitmesinden sonra asgari altı aylık bit elinde 2 tane, 280 ilk 'g top taşıyan ---------------' 
mesi kabul edilmistir. Bunların şu netlceyl isUlı.s•lde miq,külitı !ardır.. lıuriyeti kurnlmuştu. Me-ıkilr !ide- mühlet liizımgeliyordu.> 26.000 tonluk, 2 tane de 380 lik 8 top ou·· n yapılan Vo-
vazifelerinj. iyi ifa etmeleri icin ds yeuecek mühim am.illordlr. Berlınde, saçaklarda baxı ateş· . . • . . İngilizler, son cümle ile, yeni Alman taşıyan 35.000 tonluk olmak üzere cem. 
tıelediyelerle, mahalli hükumel N. D. !er derhal tahdit edilmiştir. Ara- rın1 s~kg' veksodl ellerı,dkoBll~~·. Çgıhl zırhlılarının inşaatı bitmiş olsa dahi, an 4 gemi bulunacaktır. İngilizler ise 
reislerine takip ve mürakabe va· sında iki hastane olmak üzere bir o an 1 l ar ~ a~ı var ı. _msı an.g hizmete girmeleri için alh ay lazımdır, ~9,150 il~ 35.000 tonluk olmak üzere 11 l·ybol maçları 
zifesl verilmistir. Dahiliye V~ka· kaç bina hasara uğramıştı~: Bir 8;ay Şek, dıgerı ~a~g Ç~ng Vay. ı- demek istiyorlar. zırhlıya sahjp olacaklardır. '-' 
!eti de bundan dolayı, bu ba isi• dıilından veva yapılan vardımın metropoliten hattında mullllkale dı. Uzak Şarklakı Çın mucadclesın- Şimdi bu yeni iki zırhlının Almon 1o- 4 Alman gemisi elbette ıı İngiliz zırh 
alakadar olarak <>nun takibi, tan· azlığmdan sikavetlerin adedi 31 ınuvakkalen tatil edilmiştir. de, mulıarebesinde Sun Yal Sen'ln aanmasıruı iltihakiyle, deniz kuvvetleri ıısı karşısında zayıftır. İ•tikbal yani 
:timi .,.,. adilane surette cerevanı· dir. Bunların hepsi takip edilmiıı ALMANLARIN AKINLARI iki arkadaşından Çang Kay Şek ara.•mda mevcut vaziyette bir deği~ik- 1941 den sonrası için ue, iki tarafın da 
nın tem!ni He kendini mükellel \'e icl_erincten vardıma mııhtaç o- Londra, 16 (AA.) - Bava ve ile Vang Çing Vay geçeu seneye lik olup olmlJ"'lcağuu tetkik edeliı.ı; d l l t yeni eemilere ba~lamış olmaları ihti-
görmi.i!:itür. . .. lan aılelere yar ırr: .~r yapı mış U'. euıniyet nezaretlerinin tebliği: kadar J'apoD_)'a .i.s.tilisı aleyhine Bu iki yeni rırhlı hakkında, 19j0 Al· malini de wıuta1amak şa.rti.yle şu gemt-

Dcmin e.rzettiğim ~ibı bu mu· Biz~ yapılan b.u ınuracaatl~ın a. ı Dün akşan1 .d~§ıı_ıan b~mb~rdı- Çindc nıüttehiden mücadele eden man deniz yillığında hiç ına1Un1at yok- ter ikmal edilmii olacaktır. 4 İngiliz 
\<ellefiyetiıı matrah, nisbet ve ci· dcdıne bakaı·ak anlıyoru~ _kı, yapı· nıan tal·arelerı Ingıltere şıma~ınde şcUerdi. Bunlardan Vang Çing Vay tur. 1939 yıllığında verilen mahdut ma- · ı Alman, 2 İtalyan. 
bayet usulleri tavin edilmeyip a· jacak yardımlar yaoılabıliyor. Bu· sınai bir bölg.,ve hücum etmışler- J .1 la t b' lümat, harp hali dolayısile son yıllık-
çık bırakılması, bizim anladığımı· nun bilhassa köylerde olanından dir. EYlerde ve' diğ~r binalru:rlad~a- ~~J::e~e::ve~p;.,n~:;0:;: ıJm"..y: tan çıknrılıruştır. 1939 deniz yıllıklarw- m!~4! ıı:~ ~-';!~ı::;:v:~ı~ ~=:r ~ 
ıa göre şöyle bir sebebe müstenit daha çok memnunuz.. , . sarlar vukua gelmı~se de, şım ıye sinde Nankiııde kurulan hükfune- dald malümata göre, bu gemiler 35•00~ yan İtalyan zırhlılan da tamir edilmek 
placaktır.• Arkadasımızın sualınde oır nok· kadar alına nraporlar insanca za- tonluk, 30 mil süratinde ve 8 tane 3tvl 

d B .. k · azivet d - .. t tin Cunıhnrreisi oldu. Bu zat, .Ja· 1 kl rd B şartile zırhlı yelrunları şöyle olacaktır: 
Dahl·ıı·ye Vekı·1ı·n,iz bundan son· ta <laha rnr ır. u~un u v • . · yiatın büyük olma ıgıııı gos er- k ed' lik topla mücehhez o aca a ır. ua- . ' l ı a<l ~ z poııyanın knrma ist ıği Uzak ğı 1 d 23 Ingifue karşı 5 Alman, 8 İtalyan, İn-

ra İcra Vekilleri heyetince tasilik ten memnun o 4P om ı~ımı ı ınekledir. !ar, Almanyanın yaptmiı üç zırhı an 
d h l·yıs' ın· 1· aı·aı·ıp aramadığı- ---o- "- 0 rk milletleri miitlehit hül.ilmet· 'k' 'd' .. ,.. "ısu" '-• henu··z kızaktndır gilizler, 13 dü•nıan zırhlıs•na k•-· ı• edilen ve 5 eylül 1940 tarihli res• ve a a . ~ ı ısı ır; u,uocı = ' . . .. , " 

la Yu-·ksek h~•et•- M" k 1 v k'l' !erinin le§kiline taraflar olmuştur. E" üt ad· en bombalanan A•man ıırMı fazlas"·le yani 23 •eıni ile dent.e 
mi gazetede ilan edilmiş bulunaQ mızı soruver r. . . ~· ~· una a e e 1j1 ger, m em ıy ,, a 
5u talrmatnaıneyi oku.muştur: de malUmudur ki Ciimhu_;ıvet hu· ı İngiltere, Fransa ile Birleşik Ame- tezgahları arasında, bu yeni zırhlının Mkimiyrtini daima elinde bulun<lura-

kO.metinin şiarı ~ulunduıw vazt· rlkaya, Sovyetl~re ve Komünizme bulund· '!u kız.ak da dahilse - ki dahil caklardır. 
•- Toplanan yardımın tevziin' ak d • ·ı d ha iyisini a· - Baş tarafı 1 inci .. yfad& - Japonya gibi aleylılardır. Çan!! ğ . ,vveUe muhtemeldir - bu Ü· 

de takip edilen U
sul sudur: Kendi· yette kalm eııı a ı k .... A- ~ oldu u 

ı . . d ht tel"kki e ramaktır.> de yont )'Olen satonunnn ° an....,m- Kay Şek ise, mezkur dc\'letlerle çüncü geminin ikmali çok sürecektir. 
erını var ıma mu· ac a. .., . b ıza' hattan sonra ruz- 7emişUr. Vekil b1Hı:ıss:ı İ.:itanbul Um... d ı k d · · d ,ı · ı Biz, şimdilik in~ası ikm3l edilmiş. olan 

den aileler belediyelere veya şu· 1 Meclıs u k 9kerı· ~üh· endi& mndald iş hacminin genişlemesi üzeri- ost u aıresın e apon)·a ı~ga , 
t>elerine, köylerde de muhtarlara name·re geçere al ~:~rı·ı e" ve istilasına karşı sonuna kadar iki zırhlının Alman donanmasın ai!\i. Macarisfanda 

** 
tezahürat . .. l . fen memur arına "~ ec r: ne mevcut vesait ve ıe.sisatın bunu kar- .ı.. b d k d d hakı He va~iyetin değişip değişmi-

ve ihtiyar heyetlerJ.J1.e muracaat eı _er~n .. ~ lı . hakkındaki kanu· şalı:yamaması m~elesi üze:rinde durm~ mtu.:.are eye evam ara.rın a er. 
derler, tahkikat neticesinde bun· ıhtısas. ucı~ erıdde"ı'n'ın c-c fıkra -e bu yolda derhal alınabilecek tedbir- 60 yaııında olan Çaıık Kay Şek, Ö· yeeeğini tetkik edelim: Jlucla-te, 16 (A.A.) - (Stefui) 

b ncı ma "" - ..- İ.ng'lte nin hizmete dahil ıt ıırhh- Macar Va.tani ve Milli tıeşellküllerl. Ba .. 
ların yarduna muhtac oldukları nun ırı . b t sını '<abul ıer hakkında alakadarlara dlTckttrl•r lecek olursa, Gencr-al Pai Şung ı re · 
tebeyyün ederse en erme er sına . . vcnnls.tlr. ''ekil limanlarımızda :ravdan Hsi'yi kendisine şimdiden halef k dil . h aıt tefsır maz a a - sı ve tezgahta g zır. hlıst vardır. Bu ~ 1 d&Of;ffl.ede bürük ... b. ir "°. planı. J'• .. pmışl.ar 

bo d 
· l ıstır z.ırhlıdan 5 taoesinın 1940 - 41 seneJe- dır. Batv~kH bll.J'uk bır nuiuk 30J'lt.m1Ş-

8Y yardım yapılır ve r rova gı· evB".m .:k M. illet •_,•~ı:c 1· gelecek ve •anılacak iskelrlerin proje ve nlii.n- .-östermi•tir. uyu l''h:.'" l..:7 # •· o :r rinde hiznıe:te girmeleri mukarl'erdi. tir. 
.. erler · ·· d k' çaro•ıu- l•rı hakku•da da izahat almı~ ve niha. V kt'l Amerı'kanın Baltı'mıır 
' Şi,;di_ye kadar ·bütün memle- toplantısını öni.unuz e 1 ~ • a - ı e ba .. .. apacaktıx. :ret u.hlllerlml•deki menut !ener, rad. şehrinde seyyar satıcı Sung'un çok 
kette kendilerine vardım vanılma• 1!11I1U Y •okar Ye tahlisiye istasyonları iqkilôl- da • güzel üç kızın n birisini müte· 

NO TLA R 
-· - - - -aa;n-<"" .r:T~'. .,,....Lı~- ---------

Gene Necip 

Fazıl 

ve metaının kendisine ait bu
lunduğu kanaatini muhafaza 
eder. 

Cevabını verdi! 

lorile de aliıkadar olmuştur. Bu g;bı ı.. veffa Sun Yat Sen, diğerini Çang 
sisahn dabl fadalaştırt!ım.sı l\iliı t<01klk. 
ler 7apılnıa.sı kararta.-nlfhr. 

MUnka.lat Vekili buı-ün de Devlet De
n.bıyollan Umum Müdi.lrliiğiindc meşgı.•l 

1 o.1acak ve mem1eket sahillerinin vapur 
ihtiyacı üzerinde :...;3.hat alacaktır. \"e
ldi müteakip günlerde dl' Dr..nb Tica
t•et me.kt.ebl, Liman Reisli.fi, Posta Tel

\ naf ve Telefon müdürlüklerinde ~~-

Kny Şek, üçüncüsünü de banker 
H. Kuoj izdivaç suretile almışlar
dı. Çin bankalarını, geçenlerde talı
s:s olunan 100 milyonluk Amerika 
kredisini banker H. Kung idare 
e) leıncktedir. 

ma• Mac:ıristanm en bü:v ük Çigan <>rkestrası olan 

ROD SANDÖR 
Bu Per~embe Ak~:ımı LALE' de bir konser verecek 

• 
Aşkları inleyen ... İztırapları dile _getiren 

«TÜRKÇEıt 

~~ A Vi T U N A ŞA R K 1S1 N i 

lıtanbul Kız Hseıi ve 
Cumhuriyet lisesi 

galip geldi 
K.u: mektepleri ara&ındJ.ki voıe,.bol 

m.aolanna dün Eminönü Ha!~trinde 

denm edilmiştir. 

İlk maçı ı-eçe.n hafta Ca.mlıcaya bö
yiill: bir sayı farklle :yen!len Işık Usesl 
ile İsbnbnl kız lls<ısl arasında idi. 

Mibabakaya İstaııbnl lisesi b"'!lıı.dı. 
Ve birinci seli 15/6 ile bitirdi İkinci se.. 
ti de "ene İstnb•l lisesi 15/:t ile kazan-
mışilr. 

Takımlar şn kadrolarla çıJuwıılardı: 

İsla.ubul lisesi; Selma, Ülker, Giiııiıı. 
Sema!ı.t (Vefl:re), Necli ve MeUlıa • 

IJık lisesi: Saliha, N~. Hilkat, 
Tiraje. Nesime, Zi"Zi. 

İk:ktci mii.sab&ka Cümhariret 
sesi ile Botazlçl liııesi ansında 

kız 11-
idi. 

İlk sete Cüınhuryetin servis dq9e 

başlaııdı. Cliınlıuri:relçiler iyi oyna:ror-
lar. Nlıettim bounın mü:Ualım da IIlı 

seU 15-7 De .kau.nara.Jt aldılar. İklnct 

sete başlar ba.t1amaz Botaziçlller k.en. 

dilerini l.opl&dılar ve &ayılannı beıte et· 
karmaia muvaffak oldul&r. 

Bwıdan sonra oyu.o. her iki b.n.f'm sa. 

kı oyu.nu ile devam etti ve net!ıcede, bi
rinci setı kaza.nan Cümlı~riyetlller b• 

seti de 15-1% lle ahnaia. muva.ffak ola... 
bildiler. 

Bu beyeca.nlı maça takımlar a.şaitda ... 
ki kadrolarla çılan,.larılır: 

Ömer Rua D<>ğrul bir yazı
sınd3: 

Olur mu 
. kikler yapacak ve buradan Trııltyaya 

da 'ideeektir. 

Jap'lU.l anın l\.lançuri ve Şinıali 

Çin J:,,ti!a1arnıdan sonra Çanlı: Kay 

Şek'!n asıl harbi, 3 temmuz 1937 

de ba~lamı~tı. Japonların istilaları 
üzerine birinci lıükün1et nıcrkezi 

olan N :ı.nkin ayni yılda, ikincisi 

MARGUERİTE MORENO - JEA.N GALLAN - Cümlıuriyel: Ninal, Btdar, Ha.niinni.. 

•-.... Üstelik mihverin çU't 
kollu bir varlık değil, tek kol
lu bir varlık olduğunu ispat 
etti... diye bir ciimle vardı. 
Ri"·aJcte nazaran, bu cümleyi 
•Son Telgraf• idarehanesinde 
oku~ an Necip Fazıl Kıs3kü
rek birden: 

- Doğrul .. Ömer Rıza .. Doğ
rul.. 

Diye haykırmış ve devam 
etmi~: 

- Bu fikri •Çolak mihver• 
fıkrası ile en öııee ben ortaya 
atmıştım. Nedir bu telif hak
kına riayet edilme)\İşten be
nim çektiklerim. 
Naneınollaya; 

- Üstat bu rivayet dojVıl 
mudur acaba.' •• 

Diye sordum. O, sadece: 
- Tahmin ederim, çiinkil 

N ccio Faııl. her fikir mahııul 

olur 

Bir Londra telgra[ıııa göre 
İtalyanın büyük korkuların
dan birini de Almanya teşkil 
ediyorınuş ve bunun için 
Brennerde tahk;.ınat yapıyor
muş. Nanemollaya: 

- Ne ders.in üstat, olur mu 
bu?. 

De.Um. O, mahut tel•essü
mtinü yanağında dalgalandırr 
rak: 

- Olur mn olur!. 
Dedikten sonra, devam etti. 
_ Almanya galip geldiği 

takdirde bu korku mevcut o
labileceği gibi İtalya mağ
lilp olduğu takdirde o cephe· 
den Ahnanyaya gelecek za· 
rarları önlemek için de yi.ne 
lıu .:O:orku vardır! 

A. ŞEKlP 

--~---

LAV AL 
(Baıı ~uafı 1 inol sayfada) J{ankeıı 193g de değiştirilmiş, <;ııng 

\'el na.:nrlar heyeti 1çtimaını müteakip, King üçüncü ınerkez lıalhıde bu
Fnnsıı. Polisi ıaralında.n tevkif edilmiş- ll'nlnaktadır. 3 yıllık harplt> Çinli

tir. ler iki milyon, Japonlar da yarım 
s~li.hiyettar ına1ıfillerden alınan ma- miiyon ıusan ve asker Za)'·i eylc

lfunata. istinaden Ame("ikan ajan..-.ları, m~~lerdir. 

dahiliye ııazrrı Peyro~.ton ve diğer.l.er~- Çaııg Kay Şek eınrinde beheri 
nin Lavalı P:ıristc mu~fakil .bir. hu.I;:u. 10 bin ld~'.deıı lnÜrekkep 200 fırka 

, kumın.k ve Fransayı Jngılf.erey~ .. k d 

l "'c~ nıuntazanı a~ ~er var ır. 

k"'-ı harbe- ~okmak teşebbü:...ü ile itti-
, •• , Cin harbinin, Uzak Şark ınüca-

b·- el\.iklcrıni yazınaktadırlar. ~ -
- delcslnin ·Japonya km·vctlerinin 
Londr.ı. 16 (A.A.) - Ilaily Sketclı g:ı~ yeni taarruz1arlle biteceği asla 

zeiesinin bitdlr<liğlue güre, Laval.'. Pe· 

1 
)n'in yerine c«mek. ve onu nt!.15tem- hö,ylenemez. Yine J~ponyaya karşı 

' ı k go"nderm"k Birlc,_ik Amerika, lngiltcı·c, Sov-
tek.ele:re wnumi vali o :ır:ı " 
ıçtn bir ıtliiu. ha.zı:rlamışhr. Fakat po- yct1cr B;.rliğinin .münferiden veya 
lfs prefesi La.n'°eron bu t>IAnı Ifş3. e~· ınüçteınian ınulıarebeye başlama~ 
mb,tfr. llü!<Unıet darbesin~n Noe1dt ya- \arı cihetleri dahj bugünden be-1 

JOSE NOGUERO'yu sa, Semahat, Beikis, Kadr~e. 
En büyük bir zevkle dinleıniye hazırlanınız. Botuiçi: Nilüfer, Rebia, Zeliha, Emel 

lı••1111tllllllillllllllllill .. llllllllllllllllll•••1J' .. •lll•lll•lllm:ı•11111••I Solnıa•, Randan. 

Rfilmedi.i!iniz kadar gülmeğe hazırlanınız <& 
Çünkü dünya komikler kralı 

ARŞAK PALABIYIKYAN'ın 
Bus!iine kadar oevird.ilti en mükemmel filmi olan 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKTE 
TÜRKÇE SÖZLÜ nüshası 

SARA y ve İPEK 
Orijinal dildeki nüıha5ı 

Yalnız M E L E K Sinemasında 
YARIN AKSAM 

pılma.sı takarrur etmişti. Laval ~:ıb1 ,iııe. ınen kestirilemez. 1 
sine albay Dela Prock ile Dorıo nun j ı: l NURİ IRMAK l 
ı:irınderi ıl.e mukarrer bulw1117ord11. HR.M T 



GARP 
ÇÖLÜNDE 

( ... .....,. 1 - oa;rl'Ma) 

24 İtalyan tayaresi imha ecl.ilmİf
tir. 

TRABLUSA YAPILAN 
HÜCUM 

lhtikarla Mücadele -R_ A:...-o Y O 
J ,.. • • 

Perdenin bir 

17 birinc:IUnun SALI aralık kenarı <Sa. tuah 1 iMİ .,... .. ) ......,_ .. .-ı bir tokll r.laeakla. 

larınd• lılr tepmtı 7•para)ı; muJı.. lleıılrol ""' •lfeUll .... ririleeel< (Baıtarah z inei s-7bdtı) 
-1--L .. ••acJan Jtre -laeal<ia', blire- 8.00 

tekirlere kup •,,.~ .. ta •luı ıiu- " alınacak :raı ıı..wAı:wlirlu 1ı1r mu. Fnıasm Dahiliye Nuırı Mımdel 9.00 
deli müellddeain -1anıu karu- det •lif~....,...,.. ~nlı. :reli- •ynca Mösyö Çörçile bir haber u- 8.03 
1~~ Mıntab Tiearet -kludlr. laştınırak lüzumundan fazla mü- 8.18 

Program 
Evkadını • 
Ajans 
Müzik 
Evle.adını 

18.30 XClll-
1U5 Milıllı: 

19.00 Temsil 
19.30 Ajana 

19.45 Mllzlk 

Herk.., bilhaMa çocuklar tarafmdan alınmaaı ıayet 
k o lay ve müeaeir bir müatahzerdır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Müdürlüğü t-kilatma bağlı 01.. Jı:rat mlirakalle ..._.,.on..- •ın.. nıaşatkir ve mutedil davrandığını 9.00 

-• kli toplaatı.mda •aklarm41a takibat :ra- ve binaenaleyh tebdili meslek et- 12.30 
Kahire, 16 (AA.) - İı>gilis hıı- Mürakabe Bürosu doğrudan cloğ- mesı"nı· v• bunu yapmazsa Fransa- 12.33 

Program 20,15 Radyo Gaa. kartı ıayet teair lid ir. Barak Solucanlarının büyiiklerde 
ve küçüklerde tebep olacaiı tehlikeler göz önüne alına
rak Solucan haıtalıklannda bunu kullanmaları feiddidir. 

' " · ·· ptlaıı bul mıılıW!ldrlerln .,,...Jıı telk!lı ~ 
va kuvntlerinin teblipe gore, ruya Vekilete bağlallJD.lf ve bapna _.._ run elden kararak karıı tarafa il- 12.so 

· Kal b d • edilml411r. B1ııılar pe,.embe •-ti :ra111- , 
13 birinci.kanun ıeeesı ~ ra a müfettişlerde• Muhsin Baş geü- IM'ak toplantıda aiidd•!J'm-;Jfie ye.. übak edeceğini tehdit makamın- 13.05 

Müzik 20.45 MIW!ı: 

Ajanı 21.30 Konupııı 

bulunan Crotone limanı lngilli rilın1ıür. Büroda çalışacak 20 .kon- rlleeekl•nllr. da bildirmiştir. 14.00 
tnyyareleri tarahndan ır..uvaffaki- trolöriiJl bnıünlerde Vekalet ta- İngiliz hükumet reisi bunun ü- 18.00 

Müzik 21.4S Mfuilı: 

Müzik 22.30 Aiano 
Program 22.45 Müzilı: 

yetle bombardıman edilmiştir. rafından gönderilmesi beklamıek- Diin lıu anda makara lhlllin littrlıı- zerine, bu kadar mevsuk ve yakın 

1

18.03 
Tr hl da ta 1 li --''- de dıınlm114 ·n lıalkm bü:rn bir llıti-

Garp a usun yyare er • teuu. bir membadan gelen habere müs- l!!!!-11!!!!!!!!!!!!!!:!~"!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I• 
manda demirli bulunan bir eeıni Şimdilik - mıif•tlltler ,.ı.rlahe yacı olaa ba aa.ıııe:re sat,. ıı:ratı ıı.,_ teniden, Harbiye Nazırı ile Erki.
üzerine iki tam isabet kaydetmiş- reı...141a ye •..ıar ,.q.....ıa Jıonlrot nıılııı- 1ıarar1qnı...,1ır. Peneınbe rinö nılıarbiye Reisini Fasa göndererek 

Mllzlk 23.00 Müzik 

ZAYİ TA8DiıuıAME 

!erdir. Diğer bir eemide de şidolct- ve tdU.ltte -.ıam,.J.ardır. K.o•lrelör- mabralann dn•lne c0re a.:rn a:rn sa- Môsyö Mandel ile yeni bir anlaş- 1938 senesinde Yüksek Ticarel ve İk· 
li bir infiıa.k vulıubulmnştur. ter ıekl!klea ooııra JıOBlrollar - uJı. j tış tlyllan teobll ..ıııecutır, ma ~'apmağa !:arar verdi. Bu ikin- tısat mektebi Lise birinci sınıfından al-

"' mış olduğum tasdilmamemi kaybettim. İNGİLİZ DONANMASlNIN G • 0 d el t~ebbüsün nasıl akim kaldığı Y"11lsini alaca#ımdan ra,ylin hOlımtl 
ı.enttra, ~~Tt İngiliz A- ltalya Sarsılıyorf ~ntln ıçin en ~~;::~~~k:!~~::::d~:n~!:~ yoktur. 

ınirallik dairesinin tebliğ"ine göre, (8a"1Sableden devam) ı <BAf t&ral'ı ı lnd IQfadaJ nin hesabını vermek üzere mev-
17:U No. la P<ıliıJ Kemal 

eila Katli Yefll 
Akdcniz filosnna mensup cüz'ü- •Bu harp esnas;ııda İtalyan bal- zayıfln~, vücudü yıpratır ve si- kuftnr. Hakikaten üzerine çöken lıp•••••••••••• 
tamlar Bardiaya flddetli bir deniz kının orta sınıb tam bir vatan ha-ı perdeki neferi ıı:evş<otir. itham ağırdır ve İngiliz siyaseti 
bombardıınanı yapmıştır. İtalyan- ın· ı çehresile ortaya çık.mı<t.r. Bu İki ay evvelsi •yıldırun harbi. b • anı 

bo ' şimdi, o zaman unu iyı amı-lann terpil atıcı küçük motor t- sebeple bır vatan haini muamelesi nin \eşidinden ve dehşetinden bah-
uk b·ı t 1 af 1 yanlar için bile, tamamile vazıh lannm m a ı aarruz arı muv • yapıJmak •uretile bu sınıf, t~red- sedcn Sinyor Gaydanın iki ay son-

fakiyetle tardediJm;şıir. Bir İtal- dut.>U.. ve merhametsizce imha e<iı- ra bir •yıldırım harbi· ile vurulup ve dürüsttür. Fraosada hala ken
yan denizaltısı bir İngiliz destro- lecektir.. sendeliyen birinin fer) at duygusu disine müttefik kalmak istiyen ka-
7eri tar:ıfınd:uı batırılmıştır. Bütün Faşist ı;~zeteler, ayni dili 1 ıle orta sınıf balkı ml"S'ul tutmas.ı bine erkôn.ı varken onları yalnız 

.Bahriyeye mensup tayyarel_er kullanmaktadırlar. Popolo d"İtalia , ve tehdit etmesi İtalya için talibin ve başı baş bırakmak istiyemezdi. 
Libyada İngiliz hava kuvvetlerile eHel.IJ neşriyatının avni merha- 1 içte ve dışta ue ıarip dl vesi, ne uk 1 
ııkı bir iıbirliii :yapmaktadır. metsg şiddeti gösterm"ekte<!ir. Po- acı tezahürüdür. Tarihin buı hadiseleri v uatın I 

L1"'+ ı di i içyüzli bilinmedikçe esrarengiz ve İTALYAN TEB ~ polo · Roma, şöyle di)or: Herhalde, anlaşılıyor ki talya 

t . ) •Millet için cie, Faşist ibtllfilj te t k 1 ki "li b" ithama müsait gibi göründüğü 
talyada bır mahal, 18 (A.A. - ı . de bu" "k ıın· tihanla kar ıl za ve ay ırı ı arın serpı P u- 1 d 

çın yu Ş A"- bnlde yesikalar a vaziyet ay ınla-İWyan orduları nmunıi karar- 1 . . -. yümesi tehlikesine maruz bulunu-
ıfıhınm 192 numaralı tebliği: Bin- mak zamanı gelınıştır. Bazı şahJS- yor ve bu ıehlike en başta İtalyan nmca nekadar baoiUeşir ve düzle-
• 'd b d t tak sında düş- ~. bozguncu lisanile konuşmak- şir • 
.ı:azı ek u 

0

0 n.
111:' ta iki" d tan çekinmemektedirler. Bunlara matbuatının verdiği •aW..... lp- Hüseyin Sükrü BABAN 

m an uvve erının azy evaın 'dd lli ihtar! ılın k din- retlnden •&)'llll>o oluyor! 
etmektedir. Tayyarelerimiz düş• şı e ar yap . a ve 

hl t kk""ll · · bom lemezlerse merhametsızce hareket 
İıtanbul Bqinci icra me

murluğundan: ~..:ı:ı:.:: e~er:r bu:ı:n~ğır za= edilmek laundır.. Cop heden D"porfaj· 
fiata uiratmışlardır. Bn neşriyat parçalanndan •nh- iJ fltl 

· yorıız ki henüz !rot ı nctıcelı olnu- İzmitte Ömer ai?a mahallesinde 
NAPOLİDE HARP GE.'\Iİl.DIİ yan iki ınaglubiyet, ltalyan mille- ! <Baı tarafı 2 ncl sayfada) Hürriyet caddesi 19 No. da mukim 

BOMBALANDI h tarafından btl' hezimet gı_bi kar- bilıneleri icin. Pilotun yeri insana iken halen ikamelıı:filu meçhul bu-
Kahire, 16 (A.A.l - Orta Şark- ~ılannuş, nullet, ıstemedıgı, zorla muaaza.ın bir saatin d ah ili hissini Junan Mustafa Sabri kızı Hatice 

lakı Ingiliz bava kuvvetleri umu- surıiı<lendıgi haksız uavaya ve is- ) varivor. Pilot sevk ve heyecan i- Meleıte: ı 
mi kararei.hınm tebliği: tilıi barbıne karşı beslediği duygu- \rinde bize <bütün aletlerin. müs'i- istanbulda Galatada Voyvoda 

Fena havaya rağmen, İngiliz ha- !arı ve kanaa~kri izhara başlaı.ı..ış- relerin nas ı l kullanıld:ıltıru anlatı- Hazaren sokak 132-134 No. da Nau
va kuvveUeri, dün. Garp çöliinde tır ve onun için, bozgunculukla, yor. rasıdın tahsis edilen hedefin man dikiş makineleri şirketi mü-
düşman tayyare meydanları ile vatan baınlığıle itham ed1lmckte- mevkiini teC:ik etliıh masayı, av- dürü Ali Nuri Oktaydan aldıl?ınız 
tayyare inme meydanlarına hü- dir. Milvonlarea insandan mürek- dette herkesm sıra ile w•irahat e- (2000) lira mukab:linde iki sen va-
cuınlanna devam etnuştir. kep olan bütiin bir orta sınıfa bo:ı- derek bir bardak cay ictiltl koltu- de ile ve birinci derecede iııotek 
Avcı tayyarelerimiz ileri kıt'a- guncu ve vatan hami denılmesi ihı ırösteriyor. Mitralvözü tarif et- ıı:österdijiiniz İ.zmitte Ömer ai'!a ma

larımız için himaye uçuşlarını ida- gosteriyor ki, bu sonsuz maceraya ti. Cam levhadan etrafı n:ısıl sey- halesinde Hürriyet caddesinde eski 
me ettirmişlerdir. ı..arşı cephe alan, İtalyan mılletinın rederek vakti ıı:elince ibombalann 15. yeni 298. 302 No. ııayri rnenku·, 

14/15 ki.nunuevvel gecesi, uzak ekseriyelıclir. l· a!<at, acaba, Ital- nasıl bırakıldı)!ını izah etti. Uçuş- Jün. inotek bedelinin ödenmeme- l 
mesafe bombardıman tayyareleri- yada harbi ist.miJen yal.ıı.ız orta lan hakkında sorduğumuz sualle sinden ötürü, parava cevrilmesl 
ıniz, Napoli üzerine çok şiddetli ve sınıf ınıılır? 'l'arla•ınuan alınıp re tevazula şu cevabı verdi: cAra volu ile ve dalrer.;.'zin 39/1655 No. 
muvaffakiyetli bir hücum yapmış- Yunan sungülerine ve İngiliz ta<1J.- sıra uçuyorum .• Yaptığı işleri an- lu ılosyası üzerinden aleyhinizde 
lard.ır. Bon:ıbalar, üç zırhlının bag- !arma karşı eönderilen köylünün cak filo kum.andaır.nd&n ö~ne- vaoılan ve (1166) lira 99 kurusun 
lı bulunduğu dalıakıran üzerinde de harp istemediği muhakkaktır; bildik. tarihi taltlpten lt>baren faizi niza-
patlaın!§. uzrn zamaa yanan yan- bele, hadd:;ıatında, sosyalU.t ve ı ilot hattlı:et lçln 1?iyin- n:isi ve ücret! vekalet ve icra 
gınlar çıkarmıştır. Bir kruvazörle, ııarp aleyhtarı olun nmelenin,barp- meden önce oir fincan .,.,asrafian ve tahsili: aksi tak-
i:~•troyerler kümesi üzerine beş ten, bilhassa .~ir tecaviiz bar~in- cav ıı:mek ic'n avnlaca- dirde ipotekli ıravri menkulün pa-
tanı isabet vaki olmuş ve bnnu den ııe~et ettıı;ı, zerre kadar, şup- lhru lti7arla bildirdi. Biz de u("l.13 rava çevrilmesi volu ile yanılan ve ı 
dört infili.k takip etmiştir. Tay- he goturmez. O ~alde, b~a kal~ dakika,ına kadar ırenis h.anırarla- devam eden icrai mtıamele safha-
yarelerimizden bir tanesi bütün yüksek sınıf yanı .. ~ara ~omlekli- rm ortasında ve tavvarelerin muh- sında: 
bombalarını bir ıırhlının yanına ler Ye Faşı~t pa~tısı er'.'anı .kalı-, telif yerlerini ihtimamla muayene Yukarda yazılı adresinize eönde
atmıştır. Ayni zamanda bir tayya- yor. On~ar ıse bır . e~allıy~ttırler; AC!en makinistlerin arasında ııe- rilen ödeme e.mr'.nin arkasına me-
re meydanına da hücum edilmiş ve bu lıarbı an,.,., ve ıstıyen bır ekal- zinmive ba.•ladık. O sırada hava- f d ·ı 

1 .. t B' · k · . ı· ' · uıuru tara ın an verı en mesru-yangınlar çıkarılmıştır. Demiryo- ı~e · " 11 • ' e serı)e ının ıs- nın mırhal<'feti d'llavıs'le ucııs ya- . h k · 
ıu istasyonları ve iltisak noktaları temediği bir harp ise. daha ilan pılamıvac:ıaı bildirildi . Herkes h~t~ mezku; _ı~an:1etııad 1 tehnr edtt..'" 
d h .. ··"- t " b"' "k · · k k b ı d ktir . ~ız ve yenısını bı en e o a ıın a ucu!!'a ..,., amış ır. uç uyu • edilır en ay o muş eme • Qoırnbalarıru ıı:erı aımıya ve bu 11.e- •• •• _ b 

1 
İstanbul 

infilak vukna geln. 'ş ve bunu yan- Abidin DA VER ce dfümıan toprakları üzerinde 'il- ';o'rülınus olmas_ına. me n lO/l
2
/940 

gı.nlar takip eylemiştir. Tayyare- çam•yacak olan tayyarelerin ıno-l İcra tetkik h3.kimlıkınce 
leriml2in bepsl, aalimen üslerine törlerini örtınive basladılar. tarihinde. ittihaz olunan k1"Tarla 

dônmlişlerdir. Arr.avui!u:~ haref<afı __ ·- . <A-A.> ~:p~~v!;~::. uAnen ıcrası-

Amerika 
(1laf. tanlı 1 lılclıle) 

Basa ktm"'e.Jer ia,.ntereye 1arihm et
lll •mlıl z.ın»<0dlyorlar. l!albultl hakikat. 
ıe lo~iltere ona verdlklerlmisl bin öde-
.... ıır. 

Nakdi teberroatn Amerikayı barbe 
cüriıkleııı .. ı lllllmall lkra&lanlaD dalıa -· AMERİltA MATBUATINDA 

Nnyorl<, 18 (A.A.) - Amtrtkan ıa
ttk•lf'ri, Amerika Birleşik Devletlerinin 
fn~iltereye yardımın ıüraUeştlrihm~ 

ıwamu tbrlncle tiddeUe ısrar etmekte 
Ye inı-lltett Ue Amerllı& Blrleııik Dev

ı .. uer. mcnlaatlerlnJn aynı bulundulu 
br.r 0~1nJdnden daha r.iyadt' t.ebaria 
eUlrilmekledtr. 

BOY OK 

(~ tarah 1 lııetlel Nakıec1en memu.,.Jann İsbu ilan tarihinden itibaren 20 

bba bir köJ' On.ünde Dd atuçnk kilomet
re kadar tlt-rlem~lf'rdir. Bilf'n bühi..n 
e<phedo ook Jıar :ratmakta<br. Dün S 

Vııavul Te lkl italyan askeri Yuıwı 
kılalanna DUca etmi,lordlr, Gelen İlal-

tekaütlük müddeti !?Ün kinde yukarda vaıılı borcu 

ı :anlar, btaları arasında büyük bir yl
vecek fıkdanı meveuı c.Jdutunu aö)·iü-

Hazırlanan yeni bir kanun lilyi
hasilc badema diğer Devlet dairc
lerinıfrn Bclrdiyeyıe ve Belediye
den diğer dairelere eeç"n memur
ların nakil tarihine kadPr olan 
hizmetleri tekaütlük müddetleriııe 
nuılısup edilecektir. vorlar. Bunlar İtalyad:ı baMf propaıan

lasmdan bab.ledlldiğinl ve Alman ord• ı 
;mıın italya:ra dofnı Derlemekle ol- Bak-ırköv lcra Dairesinden: 
"ufıına duyma tardır. Yine bu İtal:ran- · Bir borrtan dolayı mahcuz olup 
ar İıııfliz tayyarel<rlnin İtalyan ııeb!r- Parava rcvrilmesine karar ver;lcn 
rrlne &ha ıiddelli hücumlar :raımıa- virm: a<l<'t kovunun 25/12/rıo Car
n:ısıııd&n &ılayı lıa:rret •ttrklmnl, tlra <amba l<ÜnÜ saat 10 da Yesılköv
hatkm ma.nt"vlyatınm bozuk olduiunuı rie ıstasvon n1evdanında bilmüza. 
... bu y\Uden mühim blr darbenin çok j vede satılacaiiından talir lerin ma· 
ldfü nellcelor vtrileb'leceJlnl bUdlr-ıhallınde hazır bulımmaları il'" ,,. 

mektedtrler. lunur. U199l 

masraf ve fı>izlerile ve avukatlık 
ücretile birlikte tamamen ödeme
niz lazımdır. Borcu öciemnz, tama
mına veya birkısmmın ödendiıtine 
dair ait olduku makamdan icranın 
ııeri bırakılması hakkında bir ka
rar ıı:etirmezseniz hakkınızda icra! 
muameleye devam olunaca!h ıübi 
yir.e bu müddet icinde yeni ikamet 
ırahınızı da bildirmeniz lazımdır. 
Hususatı mezkıire 20 .ırün zarfında 
vapılmadıltı takdirde muameleye 
tamamen ıırvabınızda devam olu
narak :merhun gavri ını!nkulün pa
raya cevrileceiı:i ödeme emrinin 
teblliH makamına kaim olmak üze
re 20 ırün müddetle ilin olunur. 

'1137) 

___ 'f&huı elinde btiyümtıştü. Paşa, Mwra 
nnda RTlr: ye cünbii.fle eiJenborlardı. 
O zaman, Arif ibralılmln kemanı p .. ı 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kr<!mde aranan 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

l - KREM PERTEV: Bir tu
a.et müst<ılızarıd.r. İnce 
bir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti itibarile yüz
deki çizgi ve buruşuklulı:
lann teşekkülüne mAnl 
olur. Deriyi gcııç ve ger
ıtin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü· 
zellik vasıtasıdır. Geniş
lemiş mesamatı sıkıştıra
rak ciltteki pürtük ve ka
bare.klan gıderir. Çil ve 
lekt>leri izalıı eder. Teni 
mat ve ldfal bir hale ge-
tirir. 1 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri ııuddeleri

nin ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini beslive -
rek ku rvetlendirir. Kuru 
cildi.er için yağlı, ve yalt-

lı cildler için ya~sız hu
susi tüp ve vazoları vardır 

Şehir 

Dram kıımında 
T epebllfında 

17/1%/940 Salı günü 
Akşamı nat 26.:IU da 

BULUNMAZ UŞAK 
Yu•n: 1. M. Berril ... 

Komedi Kıamında 
Bu akşam oyun yoktur. TA R 1 H 1 R O M A .. ~ .. No: 7 8 1 İbrablm Paşa. ktlçilkltllı:knberl Paıll-

... '!r.l'-.!r."..,!!"ll''lr.'Tl;'!Rnı 'Y1" rmı aid•r••n mtıu.ı,, bir ıırtına:ra ıuıu1m°'-

·~~Jf:l ~JIJ]~~~~J!m!l3'.UtM.~·' · ~~ı. 
1 
~~ı!·d~:;h~:~ı:_ıı·;:::~:: 

ve lutln -ıer, ıllr ve vakur nı!me.. B<eşikta.s Sulh lcra Memur!tı.c1un-
ler arasmda inliyordu. Zamanın vesi.. dan: 

1 m lnilm'.[3(]ji:lı"Iff'"l~:ıııı"':'\"] "'fi -::'v :ti 1 1 birine bindi, Bıi.Yülwbya bdu &"lllL ~~·~1 ~· ~,_:ıııı_ ~.f:J_L;ıj_ lu:!J.!JJı saıt:ın s.ı,.mıuım ~e.ırı. ~ .. r~ı ,,. 
IJY..;__,_ -- a 1 ba~~aslyeU Ut ttmtnuı: etnuşU. ibra-

-- y . l'rl S j K el ....:;_ --:;:: him P»;:ı mtilt-ıı~sl;ı •r.d•bl•, ne.ip •t.. 
-- azan• • anı aray varı, nufka.ne mua.mf'l&.b ile o;.a!? vezir-

Şehzad~ Sclirn.n dunyaya geldiği gün' •_;..ı... ~er ırunuyordu. ; lerden aynhyordu. Tı - p ukah, m.!n.1-

but ln İstanbul ay;ıp kalkmıştı. Her ta-1 M ,.saf:: lere hch;alnr hoşaflar ikram dar nazarları , lri bnrnu, 7uvarlalr. ve 
rıJ~- t.;ıklar kurul uyor, caddeler 7f rrin ohmu.yor. Ülcma evler;.nc tabla tabla bf'yaz kavu .u. tMtaa1ar TC lpekl.-rle 
a oı ~erler, ıercnbah.a dibalar, aU:tsl:Jr ve h'-'Jva g3ndc-rlliyördLı. O gere. nıj~li gı>- parhvan elbisesi ilf' lbtlşa.Jn anrd.iyf'r-

kadi!eler dOfcniyor, Sultan Silleymarun rülmemis bir donanma bu merasim~ du: . 
ıerrin ve mutantan bir alayla dütfuı ye- nihayet veriyordu. 1 lbrahlm Pqa, 1'.stallbaJ caddelertnclen 
r!oe gelditi görülüyordu. Bu tarihten itibaren Hurrem Sultanm ı-eçtijl zaman, lıcrkeııle hllraıd lıiııal 

Yiık::ek mecuı.eler, muhtelif &erpuşlar, ihtiras bedefler1 arasına İbrtıhim Pa~ \IJ'UHJ'Ordu. 

rencfı.renk hJJ'aUar arasında, Mültiüle- da dahtı olmuştu. İbrahim PIMp. aarayda 11afnnı mu&
naır. Kemnl Paşauıde !le ağalar ve, çele. İl>ralılm Paşa - ie..ıeıın nlkntl lak aahlbt idi, Haftllle lsWlfl uman 
biler !ark<'<llliyor, bütün simalarda ve- idi. Biltün ııly- ~·rl İbralılm P- cirip eılıı:ror, kahraman YaY1111 8ellmln 
Jıor ıle karışık blr sUrur hüküm ferm~ nm ellDcle idi. lalin ve müdebbir aeve .. ııe &"il~:ror, 
oluyordu. Sallan Süle;rmu Y..ırtııdm bir ı-tn Sallan Sül•ymanın Ya.ıt•lnl kolayı ... 
Duğünde, ııofralara pdt zt:rode dikkat a:rnlmak lıııeml:ren!L Mnır valiolııla hnltlk lclıı nlltl..tnln re:rlnl alıyorda. 

ı•'""rUmişti. Hazinei lmire.nin en kıy- ultana& ÜYaaaa& 7&~a.ya İbra.hbo 'TaYU Buttu leUmta sn-HSI lktle 
ır.etlor talrtmlan, gümüş ve altın. bütün Pqa:rı _..ur ettlfl •aman vesirln.e ipil bir Türlı kadını kil Salt.an Sbı'7Jllanın 
.vanl 1 hlr edilmiıti. lİISUll ID•n dt lobal etmlştL anası olan ha kadııı daha h&li ıaara:rda 

Saray bolltınca N&vş!rvan yadig~n Slllt.an Süleyman, İbrahim ..,._, MI- bakim balanıı~orıhı. 
!anılan ltAsel peyruzeyi basde!terdar ura clderlıeıı kcndiollıi l<-.arle ıe.YI ı B":uı Padtıı&bm nlldoo\ dDber b
M~•tala Çele 1 alnıı;, saad.Uü p•diyha •lmifU. dınıar. """7W mal alara DHU" oclala-

rinde 111111'.tkiU' bir rubıın lllnıdlit lıls-ı 
...ıwıayord11. Bir alaca~ temini istifa.~• lc!n 
İbnhlm Paşa, h•mn •lıs•ri a.nıan taht~ hacze alınıp_ l)31"aya çevril-

. , . mesıne karar verilen bır adet 5 
Valıtl• Sul.ıının :ranıoa rıd•r. ""' an-

11
. , l d 23 K• 

ıı;mda tf'ma.n. atardı. a:m· .ıa ı ra von~n _ _ anunu ev· 
( . ve! 940 pa.ıartes ı ııunu saat 14 ten 

Sultan Süleyman, Ibrahim Pataya saat 16 ya kadar İstanbul Sandal 
m<'<l iıbiy•tlnln arllığını du7a7or, on11 bedesteninde bilmüzayooe ve acık 
bfcbir .crc:e sarayından ayınruyordu. 

arttırma suretile paraya cevrile
İbnlı'm Pafo\. t ... Jıalido zelıl eld11-

fımdan .ı:ra. .... ııe d• ... ıııdl. cektir :Muhammen kıymetinin Yiiz-
İbrahim Pafa, Padlşalım tcrbl:resııe de vetmiş besini bulmadıi!ı takdir

olgan bir adam olıııotılıı. Arabi ve Far.i I de ikinci .. ~tınnası 30/12/940 Pa
de !kitin, ince ve eenaı .UiaJ, keıı.. 

1 
zartesı l(Unu aynı Ytt ve avnı ma

dlalııe bllltin 11&1"'71D lllmaduıı eeıı.et.. hal ve avnı saatte en eıık arttırana 
mıtı,ı. • ihalesi icra edilecektir. Tellallvt> ve 

Saltan &i11.,,.,...,. aıtanaı drii7or, ••ir reslmltt alıeıva aittir. Taliple
,. ... ıek.u ibralı.im ~ idare ~er- rin yevmi mez.klir ve saattt mahal
da. Jinde hazır bulundurulacak memu-
İbrahba ....,., larllıe .. ...wı.. A•- runa müracaat eylemeleri ilan olu-

.... ,... sı,,...,tıne lıarşı tedbirler kııllaıo- nur. (1201) 
mak, Birl:nd PrauuTa Ue Şarlk:ea rica-
llnill dkinıu en bıee nolıtalanııa ,,... 
nncaya kad37, anlamak irin ona bıı, 

Dlalimat kllani edbonlıı. - ,,...) 

imtiyaz Sahibi ve Ne..-i7at Di

rektörü: E. İZZET. Basıldıjı 7a; 

BeJı:lml•rt.alae ..., ha~ lanl:ro edilen ba mllıılalwır •u 
eezahanede bülunur. Reçete ile saWır. 

KUTUSU 25 KURUŞTUR 

iktisat Vekaletinden 
İplik çıknğı yaptınlacaktır 

1 - Velı:AleUmlzca yaptınlacak ambeJAj dahlb 3.0SO adet !pil); çıkrı
ğı kapalı zar1 uırulile eluıiltrneye konulmuştur. 

2 - 3050 adet ı;.ıkrıkın caınbalAJ dahil> tahmin edilen bt:deli 30~00 U. 
radır. ' 

3 - Muvakkat lemi[lat 2287,5 llr•dır. 

4 - Çıkrıklar ıartnamede &öslerildi.fı üzere hna15t yermde teslim edile
cektir. 

6 - İhale 6.1.841 Salı gllrıil saal IS de Ankarada İ k ıı a t Veki«etındı 
müteşekkil ko:ntsyonda yapılacaktır. Tallplerin mezkUr ı;ün ve saate ktdaı 
tenılnat iarını yahrmnlan ve 2490 stı:yılı kanunwı 32 inci n~drlesi mııcı bin· 
ce tanzim edPcek:leri zarfları eksiltme aaatinden bir s:.ı at e \·vell.ne k..1dat 
komisyona 1~·dl etmeleri ltlzundır . 

8 - Bu hususa müteallik $3.rtnameler İktisat Vek~leti Sanayi Umum 
MüdUrlüğü küı;ük E..-ın'atıar şubesıle İstanbul ve İzınir mıntaka İklısat ,._ıu
dürlüklerindcn (15!! .5) kuruş bedel mukabilinde temin cd i: l·bi Ur. 

(8102 - 118441 

1staubul üçüncü icra memurluğundan: 
İpotek cihetinden paraya çevrilmesine karar verilen ve tan1amına 

(2600) lira kıymet olunan BakırköyU ıde Sakızağacında ve mahallesinde 
Taşhan sokağında kaydcn esltJ ve Y•~l 21 maha11en 21/1 num:.ıratajı taşı
J'an sağ tarafı e\."Velce Foü elyevm A;tln Bogosyan hanesi solll Matya zev. 
cesi hanesi arkası şayian konduracı Yorgi hfılen Karakuş kızı Eyolya h&nf 

bahçesi önii yol ile mahdut bahçeli '>'r evin tamamı (2004) numaralı kanun 
ahkamına tevfikan açık arttırmaya ve :edilmiş olup 13/ l /941 tarihıne tesrı ı lill 
eden Paz.artesi günü saat ondan on ik ye kadar dairemizde birJnci a~lk ·t
tırması yapılacağı ve arttırma bedr-U mukadder kıymetin % 15 şini buldugı> 
surette alıcısı namına ihale olunaca.k ..ı r. Ak.si takdirde son arttı .. anın t.ıah

hüdü bdki kalmak üz.ere arttırma on gün müddetıe temdit olunarak 2J/ J/ 
941 tariblnc tesadU! eden Perşembe gilnü ayni sa<.ı.,.e d ..ı. : remizdc yapılocnk 
olan iltincl açık arttırmaııııında en cok ar .ıranın üstünde bırakılac-aktır. Art tır-
maya J:;tirak etmek istiyenler mukadJer kıymetin % yedi bu~uğu nisbf'lt inde 

pey akçesi veya milli bir bankanın te'.'l'linat vermeleri Liz ın rlır-. Satış pcşic 
para Uedir. Mezk:Ur goyrl menkulün nefsinden doğan birik rniş b ilcümle ver
gi mOkellefiyetleri ile dellAıtye resınl borçluya ait olmak üzere satış bede. 
llnden istila olunur. Yirmi senelik V3kıt ve taviz bedcli alıcıya aittir H ak· 

lan tapu slcillcrı sabit olmıyan lpote"<li alacakWarla diğer alAkadarların irtL 
fak hakkı shiplerinin bu haklarına \le hususile !aiz ve masıı ri!e d~ur vuku .. 
bulacak iddialarını UAn tarihinden iti ı:ı ren on beş gün zarfıdna dairı mız~ 
bi..1ıilrmeler1 ilctiza eder, aksi halde ha iları tapu sicilleri ile sabit olmıyanlar 
satııı bedelin.in paylaşmasından hariç kltrlar. 

Evsafı Umuml:rosl: Mezkdr gayri menkulün bodrum katı beden duvar. 
lan k~lr dij!cr kat ve dahili aksamı abfap llti bvçuk kaUı ve içinde elek 

trik tesisatı olup arb ciheU kaplama tamamen çUriimOştür. Bodrum katı 
sokak cephe3inden 21/1 nwnaratajı ve iki basamakla fşlıy t P n 
kattan dahill nhşap merdivende Jeliy .:!n zemini kırmw çini d ~eli bir ta ş•ıic 
üzerinde solda odunluk kömürlük, sa1da zemini ahşap sabıt dolaplı od: ve 
zemini keza kırmw çini dlişeli demir maltız ocaklı destegak ral ve sabı• ~"
laph metbah kDçilk bir kiler mermer taşlı bir hela ta~l.Jkta mermer -< 
taşı ve arkası bahçeye çıkılan bir kuyu mevcut ve burflrla Amerika hıh.: ın. 
bab bir kuyu vardır. Zemini kattan itibaren tuğla ve şahniş t:ıkmn varıl • r 

Zemin Kat: Bodrum kat ahsap merdivenle çıkıldığı gibi sokaktan i,;. lh 
basamakla çıkılan zemini mermer önü demir parmaklıklı bir sahnr ' ktaki ah
şap kapıdan girilir. Zemini ahşap antre 1ıofa camlı kapıdan &:irilir. n~g b'r ı.o
fa Ü2erine sokak cephesinde tavanı h1sık ve ı;ilmeli bir oda sofada yük un 
lap olup arka cepheye nazır iki oda daha var<lır. Kapılar ön cepbesindek4. ·~ot 
tavanı 1allı boyalı merdiven başı caır.Iıdır. 

Çalı Arası: 18 basamakla çıkılan bir 10fa 112erine tavanı bam ilci oda 
iki çatı alb ve diğer iki çatı ve alafranga beli ve mermer musluk t..-ış vardır. 
Ön cephede pencere, kapı bodrum ka• tuğla n1erdivenli demir parmakbk1ı 
Te sağ tarafı yangın duvarıdır. Mezk jr binanın arka cephesi tAmlrc muh
taçtır. Mesahası umum sahası 84, 2. 1'.i. metro murabbaı olup bundan 74. ~I. '!!. 
metro murabbaı bina ıeri kalan ark.a1aki aralıktır. 

Gayri menkul kendJsine ihale o)Jnan kimse derhal veya verilen mt_~:el 
tçinde parayı vermezse ihale karan tesholwıarak kendisinden evvel en yük ... 
sek teklifte bulunan kimseye arzeinu' olduğu bedelle almağa razı o1ursa ona 
olmazsa veya bulunmazsa yedi gün mOddetle tekrar açık arttırmaya çıkan. 
tarak en faıla arttırnnın üstünde bırakılır, Ve iki ihale ar:ı ~ ındaki fa !)<: ve 
geçen günler için y1'zde besten hes:ıp oJunacak faiz ve diğC'r maNırlr nyrıca 
hükme hacet kalmaksızın memurlye- :mizce askı alıcısından tah~l olunur. 

Daha fazla malOmat almk lstiye lor 18/12/949 tarihinden itibarr~ rtai
remlzde açık ve asılı bulanduru1acak arttırma şartnam1..--s;.o1 ve 40/15 numa.. 
nlı dosyasına mOraceatla icap eden izahatı a1acaklan gibi bu suretle an
tırma:ra glımlı olanlar bilctlmle malıhıab ötreıııııı, olacakları addolunur. 

. (1195) 

l, __ ı s_T A_N ı_u_L _E E_L E_D l_Y E_s ı_N ... o E,_N -wl 
Yardıma ltfal:re elılplmne ali m lıortumların lm51inde kullanılmak 

ll2ere alınacak 300 kilo çel!JtJenınlş demir tel açık eksilt.meye konulmuş. 
tur, Tahm~ı bedeli 510 lira ve ilk temlnall 38 lira 25 kuruştur. Şartname· 
al Zabıt ve MuamelAt MOdürlü~ kall!mincMı &llrülebHJr. İhale 20/12/940 
cuma gllntl saaı 14 de Daimi EneUmende :rapılaoaktır. Tallplerip ilk te, 
mlnat makbuı veya ınekluplan ve 910 yılına alt Tica~ oduı V"'1lkalarilt 
llıale aünil mua:ryen saaUe Dalml Eocillnende bulunmal&n. (11523) 

* Jtaraat~ mile-•" iade •hırlan ile S•ibr t.vaklı:uf :rerlertnde bh 
sene zarfında birikecek gübrelerin aotıs acık arttırmaya konulmuştur. Tan. 
min bedelf 120 Jira ve Jlk teminatı 9 liradır. Şartname Zabıt ve Muanlel:4lt 
Müdiirl!ığü kaleminde &örtlleaektir. İhale 2/1/941 perşembe ıtınıı saat it 
de Daimi Encümende yaplacaktır. 'falip1erin teminat makbuz veya mektup.
larile lnale günü muayYen saaııe Daiml Encümende buunmalan. oısnı 

lstanbul asliye 12 inci hukuk mahkemesinden 
Müddei - İ•tanbul C. MüddeiumumWI! 
Miıdd•laleyh - Cemli Çelılı: Can tıe Jıans Etruze. İstanbul Hıraceı 

)Muhiddin mahallesi Ealrpazan ııol<al< No. 4 de llı:en h41en ilıametglılu 
meçhul. 

Müddei: ist. C. M. U. tarahndan müddeialeyh Cemil Çelllı: Can i1a 
karısı Efruu aleyhtn. açılan butlan davaaı için müddeialeyh.in 6.12.9~ 
tarıJı ve cuıniı günü saat H de mahkememizde hazır bulunması ltauınu llA· 
ıııeıı "'bllj edllmeal llzerlne mumalleyhin o gün gelmemesi veya bir vekil 
göndermemesine mebni haklı:mda ııyap. ı .. ıran ltlinaz olıınm111 nilfusda iki 
iane Jıarmız mncut oldutu baldo tloünctı defa olarak Efruze namındaki 
kadınla evlendiğinlzdm dol&J'ı ııoo evlenme olan Efruze ile davalı Cemili• 
nilılhlarmın buUanma karar verilerek ve imli kılman bu karara alt lb
barnamenln bir ntisha.lı da mahkeme di\Oanharı<!Sine asılmış ve Jıeyt!yetin 
on beş gün mildd.Ue lllnı için tahkikatın 17/1/941 cuma IÜDÜ saat 14 d• 
lıınıkılınıs oldutu ltblil 1Cnne ıeçme& üzere ll4n olunur. (11878) 


