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KURUŞTUR 
Son Tel,rol Mat"-'1wla Banlrr 

~Örfi İdarenin Bir Müddet" 
'Daha Temdidi Muhtemel 

ikincikanıınun 
bar en kış tat iline 

ilk haf tasından 
başlıgacak 

Meclis iti-

Ankara, 17 (ikdam muhabirinden) -
, latanbul. Kocaeli, Kırklareli, Edime, Te-

Büyük Millet Meclisinin ikinci kinun haf- kirdaiı ve Çanakkalede bir ay müddetle 

Londraya Gelen 

Haberlere Göre 

Ş ima 1 i 
italyanın 
işgali 
Yaklaştı 

• 
News Chronicle Diyor ki 

ı !::t!:,.!;~ir~., kadar kıt tatili :rapmu
1 

ilan ediım~ ~ıan Öl'fi id~~~ bir m~tar Almanlar işgale 
Diier taraftan alb vilayetiınizde yani daba temdıdı muhtemel gorülmektedır. I 

" - " başlamadan Kont1 
F r a n s a Tahmil, Tahliye işleri Ciano vazifesin -

U 
. den affedilecek 

yanıyor ı·çı·n lzmı·rden romor- • H itler mü daha 1 e ı i 

ihtiyar mareıal Petain'in, ko•• r ve ma· vna gelı• yor esnasında kan dökül-
entrikacı Lav al' i baf vekil 
muavinliğinden hapnha- mesiDİ istemiyor muş 

Londra. 17 (A.A.) - News Chro
nicle ııazetesinin diplomatik muha
biri. İtalvan vaziveti hakkında 

• 

Afribıla tlaJ7an)ıın 

AFRIKADA 

ingi 1 izler 
Sollum ve 
Capuzzo
yu zaptetti 

AS KERT, 

SiYASi 
VAZIYET 
lngili:ılerin yeni 
muvaff akiyetleri 
l>Wlön OD mli.hı-. "'7ul n -

.. eri hidlselerl seııe iıaıyaıun 
musı.altbel u.ı:reU. Llbyaya lnıl
k&l eden Qa.rp çilü mubarebead 

HAVA HARBi 

Manh 
büyü 
taarr z 
yapıldı 

• 
ıme 

bir 
neye atması, Frans:ının 
luibıa dola hezimet uylıu
aandcuı uyandığına delil
dir, artık, F rtUUatJın, eski 
ıniittelikine ihanet etmui 
tehlikai kalmamlfla. 

Münakale Vekili dün limanlar 
müdürlüğünde tetkikler yaptı 

fU)llan yazmaktadır: 
Bitaraf membalardan Londrava m 

ııelen son malllmata ııöre. Simail 1 M . d s· d" ô 
1taıvanm Alınanlar tarafından -

1
· USal 1 l l• • 

(Arkası Sa. 5, Sü. 1 de) 

1 

ye A.rnaV1lUukta lak.lşaf eden Yu- 1 

aaa. la&rnlluda.r. D'ier taranaa 
Holancla nliahll ,,........ Jııllan.m 1 
Ben• Saray<la hlr k&<> sWı llal&- lngilizler bu şe

hirde mühim 
hasar ika etti a 

o 
YcaaAı Abidin DAVER 

htiyar Mareşal Petain, 
Franııanm meşhur poli, 
tibcılanndan L•val'i 

Münaiıalit Vekili Cndet Kerim 
lneedayı dün aabah saat 11 de 
Devlet Limanları işlt'tme Umum 
Müdürlüğüne gelmiş ve öğleye ka
dar metıınıl olmustur. Vekil öğle 

Amerikada 
lngilterege 
gardım işi -Ruzvelt't~n, yardımın 

arttırılması isteniyor ---· 

evveli adetti, aonra, ideta kendi 
nliahtlığı demek olan haleflij:ın
den çıkardı ve nihayet hapishane
ye de attL Laval'i BRşvekalet mn
avinliiinden ve Hariciye Nazırlı
lmdaa hapishaneye götüren, Fran
laDUl yıkılmasına sebep olan az· 
'f'" : •. ..,,; ihtira.tkn lıaşka hiT şey 
ieğild.ir. Altı ay iç.inde, bütün 
Fraıısu 111illetiniıı menfuru olan 
bu adam, bir rivayete göre Mare
pl Petain'in yerine geçmek ve 
onu müstemlekelere umumi vah 
alarak ıöndermek, dii!er bir riva-

yr.te göre de Pariste müstakil bir H o 1 a n d a Ve ı ı· a h d ,. 
hükıJmet kurarak Fransayı, harbe 
aokmak için bir hükfunet darbesi 

üzeri Sirkeciye ...,ıf!Teiı dokmaacu 
isletme müdürlüğüne uğramış ve 
öğleden ııonn da Haliçte tetkikle 
yapmıstır. Cevdet Kerim lnceda) 

(Arkası Sa. 5, Sü. 2 de) 

Yunanlıların 

ileri harekatı 
devam ediyor -ltalyan kuvvetlerinin 

' taarruzu püskürtüldü ---· 
lngil izler Bari'yi 
Bombardıman etti ::ır~:n::ı~r!:::'~!~ ~:!!.U::nx~; Ruzvelt'la görUsece k 

ye elinden tutup yükselttiği bu Londra, 17 (A.A.) _ Vaşington• Ati:'>a~. 17. ~~) - Bir Yunan 
haris adaını yere vurmakta tered- d" d" nnıez Reisicumhur Ruz- reııını aozcwın, dnu akşam Arna
ılilt etmemiştir. oner 

0 
•• zl lar bir ok vutlu.k cephe>indcki vaziyet hak-

i.aval, siyasi hayatı itibarile böy- veltle bazı nüfu n grup. Jı.. ı kında ıu sözleri söyleıniştir : 
~ entrikalara çok müsait bir adam- istidalar vererek Amerika ~ - •Arnavutluk cephesinde vaziyet 
dı; onnn sık sık Parise giderek Al- ııın İngiltereye ve Y~anL•tana umumiyet itibarile dalına ıayanı 
manlarla temas etmesi, çok şüphe- .;ok daha ıeniş ve. seri bır .Y:U~ memnuniyettir. İtalyan kıt'aları, 
liydi. Bu seyahatlerin hedefi; Fran- da bulunacak vazıyete ıetırılmesı- denize doğru ric'atte devam etmek 
aayı Almanya ile beraber İngilte- ni isteınişt_ir. . . tedir. Bütün ltalyan mukabil hü
reye karşı harbe •ürüklenmek gibi Princeton Önıv~rsıteslnln ~ l- cumları, bu mukabil hücumların 
hakikaten korkunç bir ihanet ol- zaııı Rnzvelt neıdınde teşebbuste mümtaz kıt'alar tarafından yapıl
ılulı'u anlaşılmıştı. Fransayı bütün bulnaarak vatanın tehlikede old.u- mış olmasına rağmen, tarded.ilmiş
tarih boyunca zelil düşürecek ve j:unn ilan etmesi için ısrar etmiş- 1 

tir. İtalyanlar, ağır zayiat vermiş
artık sözüne inanılmaz bir devlet ler ve memleketin sınai, 11Skeri ve !erdir. Muharebelerin en liddetli
llaline aetirecek olan bu ihaneti, (.i\riıaııı Sa. 5, Sü. % de) leri 1500 metre irtifada Skivoviç 
Marqal Petain'in ve bütün Frau- ----------~--- tepelerinde vulrua •elmiıtir. Dri
ım millcti11in ııittikçe artan m~- ÜN nos vadisinde Yunanlılar, %00 esir 
iıavemeti neıicesinde, bettremedi- _J _B LJ O almışlardır. Bnnlann aruında mo-
i:i fimdi daha iyi anlaşıh!or. İh~- dena fukasmdaıı bir de yüksek 
111r uiıerl hiyanetine iştıralı: ettı- Gazetem 1 z rütbeli subay bulunmaktadır. Mo-
remeyince, entrikalarına mani olan dena fırkasının kumandanı daha 
bu enıeli ortadan kaldırm•P ":'!- ı 1 f evvel yaralanmış va C nd ala)'lll 
lı:lpll1'1ır. ~sayı, .. c ... bir ın-

1
• 6 Say a albayı da lllmüştür. 

cillz zaferi iııutaracağma ve h- YUNAN TEBLİÖI 
silten, bu zaferi elde etmek için Atina, 1'1 (A.A.l - y...,.. ercht-
Frauadan, kendisine güçlük 9" Üı·üncü sarf a_mızda lan M4kamandanlılı tarafından 11 
Jıarmaınaktan başka hi~bir şay, en :. ( Arkal& $a. la Sil. S ı&.) 
Jıtlçtik gayret ve yardım dahi lıte
mediğine •öre, Laval'in politikası, 
Framayı yalnız medeniyet ve ta
rih müvacehesinde tezli! etmekle 
blmıyacak, ayni zamanda Fransız 
milletini, kimbilir, nekndar zaman 
l~in, boyunduruğ:o vurulmuş Slo
yakyanın esir vaziyetine dli~üre
cekti. Fransıı.lar gibi hür yaşamış, 
111edenivete alemdarhk etmiş, •Hu
biıu Beşer• in meşiınesi ye beşiği 
ılmuı bir millet için, bir müttefike 
cihanet, in mükafatı olarak •esa
ret. ile taltif edilıneiı, tarihin bel-

( Ariıaııı Sa. 2, Sil. 7 de) 

lsviçrede mühim 
bir mıntakaya 

bombalar atıldı 
• 

Balede 4 kiıi öldü, 
bir çok yaralı var 

(TUIOI 1 kMıt ~ada) 

Kibrit ve Sigara 

Yuan: Mahmut Yesari 

Ebedi dostluk ve sulh 

Yıuan: Wmit Nuri ıı:m.ak 

4 ncü sayfamızda 

Dünden ve bugünden 
Yuan: Hikmet Niiıaa 

Bizim bahçeniıı 
mahıulünden 

Ya:tan: O&naıı Cemal 

Hikaye: ÇAPON 
Yuaıı: Mahmut Yesari 

Şaka: Şen Fıkralv 

Beşinci sayfada 

SiNEMA 

-- mer, Shefferzen 1 
caeıru bildiren haber bir müddet 
evvelki tahmin et.Uflml.s a!'bl in- ı' 

' ailıerere rapıbealı yardım için 
bir formıil bıılunmasuıı lem'Jı e. j 
dttr.k miısakerelerin bqla.ma:ı 1- ·, 
.en oldu(UDU t.eylt ediyor. 

kaleleri alındı 
Diın &Jotamlıl İnl'ıllz lebllit Sol- : ---•ı---

Bir İngiliz filosu Atlas IAl l - b .. -man arın en uyu 
1 

ı Okyanusuna açıldı 

lum ve Capuaı.odan sonra, ita.ı- ' 
ı 7anlann Musaid, Sldi - Ömer ye ' 
1 Sheffen:eıı lıalelerinln de aple-

1 ıülm' eldatıuı• b .ldlrmtkle ldL 
bomba fabrikası y u ı 

LOBD BALİFAKS 

Lord Halifaks 

Nutuk söyledi 

Düşmana aman
sızca darbeler in
dirmeğe azmettik 

• 

Kahire, 17 (A..A.) - Orta Sarx- , Bu nai:rel dıiıı .ıe ııöfltd:jimla ' Londra. 17 (A.A.) _ İnl!ili2 ha-
tıı.l<l inailiz u uJ'JÜ.. kararııe.bınıı:ı. ' aibi İas•l\Jı • ....,....,,un dal va nezaretinin tebiii!:i: 
tebliiti: ettıti l'•Y•n'l• yalDız Mwr lopralı-

Mısırda. Soll:ım ile Capuzı:o'dan tarını lstird.1da inhisar etıaedltlnl Dıin ııece Almanva üzerine birı-
sonra kıt'alarımız düsmanın budu~ m•rcb.na koymu,ıw. italya.n lıllT· biri ard ından sid<letli hiıcumlar 
taki Musaid. Sıdi - Ömer ve Snef- •ellern;,, bir ka9 misli molörise . vapılmıstır. Bcmbardıman ıayvaı-~· 
ferzen l<alelcriru de zaptetmisler- ••ilerinin bir k•o misil k , _., !eri vüksek Rh in 'ın baslıca sanayi 
dir. euzüıamlara ..,hlı> olan İn&'Uia merkezi olan Mannheinı'dekı he-

Bard.ia mıntaka.sındald muhare- ordu•unwı A.lrikada havalara bi- de!lere .~ı vedi saat süren de-
beler devam etmekte ve vem kuv- k·m olan lmvv•tl•r'!• teşriki me- v~mlı hucı>mlar vapnıı tır. Ak;nlar 
vetierin ııelmesivle düşman üzerin-! .,.; ed•"'" bütün iialyarı lffal eı- l!UZel bır hava ve av ıoıi?ı altında 
diki tazvi.k.inıiz tedricen artmakta- meal imkan dahiliııclodlr. 

1 

v~pılm~~tır. Baslıı;a fab~ikalardan 
dır ~ Llbyada ve inslllenn'n lehlııde ~ bırıne ustusle müteaddit bomba 

Dün ırece. Avnstralva kıt'aları (Arkası Sa. 5, Sü. 3 de) salvoları isabet etmistir. 
bir dü.sman kolu ile mehtap altınd3 (Arkası Sa. 5, Sil. 4 de) 
muvaifakıvetli bir muharebeve tu
tusmuslar ve nakil vasıtaları ile bu 
top iR'tinam etmislerdir. 

$imali Kenva hudut mıntakasın 
da. vaıtmnr mevsiminin sona er
mesi büvük mikvasla tecavüzi ke
sif hareketlerine tekrar baslamamı-
za imkan vermistır. 1 

240 KM. tLERLEDİLER 
Londra. 17 (A.A.) - Londra sa

lahıvettar mahfillerinden bildiril
dii'!ine ııöre. Avustral va ve Yeıı 
Zelanda kuvvetleri de Batı cölün
deki harekata istırak etmektedir. 

(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 

• • 
Si anç Ver 

Blançolard yapılacak tadilat 
vilayetlere bir tamimle bildirildi 

Ankara, 17 (İkdam muhabirinden) - Maliye Vekaleti 
kazanç vergisi kanunu mucib'nce bilançolarda yapılacak de> 
ğişiklikler h .. klı.mda vilayetıere bir taminı göndermittir. 

İngiliz Hariciye Nazırı 
zafere olan itimadını r.=I Yeni Tefrikamız t::'" ( Gil~ilrı lçl~c:lerı) 

7enideD teyit etti Ali Reıul'den ıonra Artık İngiliz taarruz ordum İta!- AkJ • J 
yan topraklarında dövü~üJor. Tral>- enız e Londra. 17 (A.A.) - Reuter: 

lnıziliz - Yunan cemiyetinin ve
mdiııde bir nutuk irad eden Hari
ciye nazın ~d HaHfaks, demiştir 
ki: 

(Aıbm Sa. 5, Sü. 4 de) 

' 

' 

BAGDAD'IN 

SON GONLERI 
••• 

Yasan: Ziy• Şakir 

Tefrikamızda bulacağı
nız enteresan bahisler
den bir kaçı: 

!ustan Mısıra bakan hudut üze-
rinde italyan ihtırasının bir abi- b a h Q r /. 
desi ve ifadeııi olan Gapnzzo da 
Jüşnıü~tür. Yazan: A. ŞEKlB 

İtalyanlar hayrette; çünkil, bu 
kadar çabuk •öküliip dağılacaklan- , tebbüs fiilde ıle tahakkuık etmiı 
nı ıısla düşünmüyorlardı. bulunsaydı hiç §Üphe yok ki M• 

İngilizler hayretı~ çü"kü, İta!- ·den izin ~ncs'ut ilkbaharı y..rı ne 
yan fırkalarının bu kadar çabu.k 1 Kızıl deııızın suyunu içine boşaltaıa 
.Okülllp dJt:;ılncakl~rıru. ııı.la du-1 ve renk b.eraLcrlig.n i ta~ıraa ı..ıı.. 
şıirınıiıyorlar ve çetın bır taarruza ra k~lı hır A!;dcniz ve onun g.. 

, ,:irişlikkrıni takd.ır edi)orlardı. tılı.bal ve de,amında ine kaa 
Halife saraylarında ıeçen, a- Bı.ilÜn. dünya hayrette; çünkü, renkli bir ilkbahar gel:Cekti. 

kıllara hayret verici va.k.'alar 
ve blıdiseler - (İmamı Ali) be~ türlü harp vasıtaı.i.le teçhiz Yıkılan hulyalar, ölen emeller, 
evlAUanndan - haksızlığa kar- edılmış bul~ İtalyan ordw;u- solan ümitler iıaybedileu ıayeler 
11 

_ isyan edenler _ İsl~eU nnn bu kadar çabuk kıstırılıp ain- ve bütün h 'ıarın arclmdaıı agi.,.. 
nifak ve tlkaka ırilrilkli:r•n en j d.irıleceğini bekle~y.ordn! şan &öder ":elı:adar kanlı ollll'llll 
korkunç &miller - Medeni, Herhalde Akdenızı ılık, Acak, olsun ubakkak ki Akdeııizi Ç""" 
ı,,.anı ve dini bir vazife kar- sakin, mes'~t bir i~~ahar bekli- rııliyenm insanlık bn neticeyi ıı:e 11ci 
ıısmda bulunduklarını lclr(ık yor. Halbnkı, Akdenızın kıtı için ve sempati ile lı:arıılıyor. Çünkli 
eden, uıı Türkler - Bily(lk d~h~ tas~~v~ edilen bu uadet de- Akdeniz hulya ve ihtirasın boğulup 
tnıan k!!Uelerinl idare eden \~idi. Bılakıs, Arnavutluktan fe- daJgala~ına öz v.e duru. ren&i teri-
adamlarııı, kadın entrikalan cırle beraber ve üç saatlik bir öl- len eskı Akdenn, sakin Aiıdeııb, 
karıısında nuı1 maltlCıp olduk- timatomun peşinden taarruza iıal· md'ut Akdeniz, sıcak ve ılık gtl-
Jarını ıö !eren, ibret alınacak 1 d ı 1 k d • JıMiııeler _ İs!Amlyetı fellık&. dırılan talyan ordusu çepçevre neşİn e n.sa nı . ve me enıyet ar-

\

bir Akdeniz İtalyan İmparatorluğu zularllU dınlend.iren Akdeniz olu
te ııevkeden, mezhep mücade-

1 

leleri - (Baldad) ve Bai:dad. tasavvur ediyordu. Yine Sollnın'• yor. 
kadar ilerletilen İtalyan ordll5ll Herhalde baharda Akdeniıı ı.. 

da, Halile s.araylarL - {ısırın vahalannda ve ehramla- Akdeniz; harp ate inin alev ale..ı, 
· hal- göbek göbek, yer yer dolaştınt. 

: Tafsilat bekleyiniz '::- rında çep~evre bir ~kd nız d.i madıiı A1·4ani• olacaktır' 
l yan İmparatorluğu tasa~.v~ e ~ A. SE.KlB 
y~du! Eğer t vuırda ı 



SAVFı\ - : 

Büyük Tarihi Tefrika: 119 

LI R ESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Dalkavuklar, halifeyi İmamı Naki
nin aleyhine tahrike başlamışlardı 

GONON 
TENKiTLERi 

Musiki 
Koska'dalri •Bürhanı 'hnkkb 

idadisine devam ettiğim müddet, 
her sabah evin kapısına mektebin 
hususi arabası gelirdi. Bu araba
nın al atlarını hiç unutmam: 
Yeleleri kırkık, kuyrukları kesik 
bu iki a tıa kemikleri çıkıktı, bir 
deri bir kemik lılouş iltl al attı. 

İX:DAM 

Boğaza son va
pur 19,40 da! 

-------
Boğaz halkı kış ta• 
rifeıindcn şikayetçi 

(A k .1 l .~/Et fiatJarı neden 
1 s er aı e erı ı ükseldi ? 
· er ayın birinci günü' 1 Y ____ _ 
iıtihkaklannı al cak Belediyeye göre ot ve 1 

saman pahillıhğındaa 

f D 1 Ş ==-=:- ~ 
POLİTİKA 

Laval'in tevkifi 
Y4Uall: 

Prol. Hüttyin Şükrü Bab-:rw 

(c:;:ı ski FraltSlz Eaşvckıli v 
~ düne kadar ~larc~al.ıı 

muavini ve Teşkilat ka-fa; ı:arını. saray !arını, servet ve muhilinm kendisine ?erdii!i mane
s;i...'tlanlarını lıaskalarına bırakarak vi ıztıraba dayanıı.ınıyarak, alt. ay 
üc arsı.n adi -beze sarınıp. cıril çıp- içinde. hazin bir ölümle ~ ıit
lak bu aünyadan ııôçüp j!ittiler. Ve mişti. 
arkalarında. ancak (iyi) ve vahuı (Alev?) lerin bu zata ~ bes-
(kötü) olarak bir iz bırakabildiler. leclikleri hÜDnet. sebe-psiz deıi:ildi ... 
Yaşadıkları müddet zarfında e~r 'Çünkü bu halife. cidden Adil. za
(Bavır) yoluna sülıik ettiler.oe iyi hit, has.as fikirli, temiz kali>li. lli
bir nam bır..J<tılar. Fakat (ser) is- cenap ve tam m•nMile bir n-n.ı 

Bugün, ae zaman yollarda yele
li kırkık, kuyruğu wik, ke~ 
ri çıkmış, bir deri bir kemik kalmış 
al at ırörsem, çocukluiumu hatır
lar da güğüa geçirir, bir küheylana 
bakar gibi hayran hayran o cılız a
ta bakar: Ne güzel! derim. Bu cı
lız at benim nazarım.ela ı:\ileldir, 
bana esiri ıünlerimi hatulattığı 

Boitazi<;i halkı Şirketi Havrive- 1 

nın yeni kış tarüesinden memnun j 
olmaml!;tır. Bilhassa Köprüden Bo- I 
hza son vapınun adi ıtünlerde 
19.40 ve Pazar ,ııünleri 19.10 olu.şun
dan sikavet edilınelctedir. 

Belediye .Reisliği u.ker ai
lelerine yardım işini tacil için 
yeni tedbirler almıştır: Bele
di)'e Reis Hıwıvini Uitfi Ak
soy d ·· ıı Beşikt:ış °"' Beyoğlu 
kaazlarındaki faaliyeti gözden 
ı:eçi:rm.iş ve lıymakamlara i
cap eden direktifleri vermit
tir. 100 liradan fazla kazancı 
olan vatandaşlardan alınacak 
olan yüzde 1 nishetindeki yar
dım paralarını tahsile memur ı 
50 taiısildar da işe ba~lamıştır. 
Asker aileleri için Belediyeye 
gönderilen tahakkuk listele
rine göre Fatih kazasında 21 
bin 250, Beyoğlunda 30 bia, 
Bakırköyiinde 6198 lira ta
hakkuk ettirilmiştir. Bu hu
sustaki tahakkukat ve tahsi
latı yeni tedbirlerle yoluna 
koymus olnn Belediye her a
yın birinci günü aslter ailPI -
rine istihkaklarının beh mc
hal tevziini kaymakamlıl.lara 
bildirmislir. 

J:t fiatlarındaki sebepsiz tereffi.i 
lıaklmıda tetkik!f!r vaptıbnı Yazdı.. 
ıhmı.z belediye reisliği ııeçen vı.lın 

nununun ınahsus maddc~ine gOre 
halefi bulunan Mösyö Lava! a•il 
ve tevkif edilmiştir. Bu son haho>
ri ve.ren memba Ünited \C Asoı;-

bu avi ile şimdHti fiatların muka- Y&Jld Pres Amerika ajan>larınm 
yeseli bir cedvelini çıkarmıstır. Bu İsviçre muhabirleridir. İki ajamın 
cedvele .ı:ıöre ııecen yıl İstanbul birden ayni hiıııliseyi bilJirmest 
semtinde dağlıç 45 lmrıışlcen h~ v•l vak'auın doğruluğuna bir delil sa-
55 e, Beyoii;lu semtinde 55 kurusa yıbbilir. 

ledilerse, arkalarmdan kendilerine kfun.ileli. 
lanet okuttular... Hayat, !8.nidir 
l''a!<at, o !8.ni bayatın bırakacajh 
izler. kıyamete kadar bakidir. 

Hi!Met makamma ııeçer -· içiJL. 
(Ali ResUI) a bI1t Oabasınuı reva 

* İmamı Naki. bu şiiri 0 kadar mü- görd!Wi zuhım ve b•ksızlılrlın ta-
mir etrnclc istemiıs... (İma.mı Ali) 

essir bir sesle insad etti ki, dinle- ile (İmamı Hiiseyi.n) nin türbele
YeTJler hıçkıra hıckıra ailanuva 
başıadılar. rini vet\lden vaotırdııtı ıti-bi. (İnıa-

Halifenin f!ÖZlerinden inen yaş. mı Ali) nin neslinden ııelmiıı olan 
!ar. taka~ını sınlsıK':ım. etti. Bu bü- bütün zevata maaşlar tahsis etmiş
vük bakıkatin kalbine verdii?i te- ti. 
essür ve nedametle sesi boı!azında Bövle olm&k:la beraober. Bağdat 
düğümlenerek, pek l!iiclükle: sara •larıı:ıda. cerevan eden entrika-

- Çabuk .. Su icki sofrasını kal- !ar, (İmamı Ali Nakil nin (Sam-

Rady...ıa fas·I saz hey'eti ahen&e 
ba ladıktan biraz sonra, Türk mu
sikisi ile ömründe alıi.kadar olma
~ iimründe bir .aza gitmemi.s, 
o.oyu ı.opu ) arım asır evvel fren.k
i eşmiş bir bayan, çalınmakta olaıı 
Uıtşak peşre\ ini dinledi dinledi de: 

- 1' e güzel? dedi. 
Hayretle sordum; 
- Türk musiki ini sever misi
. ' 

Bu yıl geceleri Taksimden Boh
za otobüs işlememesi Boi(az halkı
nın şehirle olan muvasalasını yal
nız eü.ndüze hasretmiı;tir. Bilhassa 
tatil ~nü olan Pazarları Bo_ğazda ı 
oturan memurların ve l!i adamları
nın aksam üzeri İstanbula inerek J 
bir sinemaya !(itmeleri bile müm-ı 
kün değildir. Bundan 'baska Cumar
tesi aksamları dükkanlar saat 20 
ye kadar açıktır. Fakat son vapur 
19.40 tadır. Şirketi Havrivenin ta
rıfede tadilat yapması beklen.ıneı<
tedir. 

satılırken bu Yli 60 a, Kadı1.öyün- Du harbin ha~aıııasındanberi o 
de ise 45 ten 55 e çıkm14tır. kadar çok beklenıniyen hadi>•lere 

Hal-Ouki son üç ııün~nberi !.&- şahit olduk ki artık hayret iınk~u
tanbul tarafında karaman 65, dal!- l~ınuzın hudutları haylidcn 1 ay-
lıç 70, kıvırcık 80 - 85 kurusa satil-1 lı daraldı. , • . 

ki d 1 Senelerce yekdıgerıne taarrllll 
ına: a ır. . .. eden Bolşevizm ve Xasl·or al-Sos-
Belcdıf;"'n .tetkikatına <tore bu yali:ını bir günde anlaşıverıli ve 

seneki yu;;;;cklik. ot arpa ve saman k , h" ı·· · · ·· ak ı . . • as t::rı 4 J.r ıgını muı. ere)" e me.ş-
ınbı ha~van ındalar·~ın pahalı ol- r:ul garp erk&ıuLarpları nıcphut 
masır..dan ılerı gelml'>\tr. Maamafıh kaldılar. Frausa muhare~esirde 

dınnız. rU kasabasında. (Asker) maitalle-
Dive. emir verebildi. Lnamı Na- sinde roalııbusivet havatı vasaması

ki'vi. büvük bir izzet ve ihtiram ile, ı nın önüne ~emi'sti. 
ikametı:ôhına ııöıı<lerdL Ertesi l?Üll- (Mustansır) ın vefa!ll, Ba~attaki 
de:ı itibaren de v asavıs tarzını de· karl!;ıklıklan büsbütün galevana 
ı?istirdi. ı· eli 't.J':1~.ıı:-" ki" le 

Lakin halifenin bu vuzuhu. uzun ge ır · n.LUUC"> mev ıne ııe n 
muddet devam edemedi. Saray en- (Mü tez)), her sevden evvel kendi 
trikaları, tekrar baş gösterdi ... Sa- meykiini lahl<:im etmek istedi. Bu
raı· dalkavuklan, tekrar harekele nun için de ııözlerini. ·kendisine 
ııeldı!P' rakip olmak ihtimali bulunan-

- Ya, Eınirülınümlninl ... Söyle- (İmamı Ali Naki) ve ı;evirmisti. 
eli~ı bır tek şiirle sizin üzerinizde İmamı Naldnin vefat etm.-i, 
bu derece büvük tesir husule ı:ıeti- Ba~dat s:ır.ıvlarında (Afi Restll) e 
ren .. ve hatta, yaşayıs tarzını bile kans beslen.en endişeleri bir müd
altfuit eden İmamı Naki, çok telıli- det izale etti. Haklarındaki takibat 
keli hir şahsivettir. Eiter o isterse, .

1 
ve tar<USUdat tamamile ııevsedi. Ve 

bu 111bı sözlerle halkın fikirlerini bu arada. İmamı Nakinin büyük 
de altü t edebilir... Dikkat edin oi!lu (Haun), (Alevi) !er taratın
Gafil davranmaytn. Bir tarafı cRe- dan <!mamet) makamına ııeeiril
sülullah, a ve filer tarafı, Abbasi eli. 
hanedanma dayanan hu tehlil<elı Samra kasabasının (Asker) ma-

Dtz •• 

- Hayır dedi, anlamam da; fa
kat bu çalınan hava bana dü:ün 
günümü hatırlattı dL. 

* Kaval sesi de şehre yerlepııif 
köylüye köyünii hatırlattığı içlıl 
güzeldir. 

Biilbül ii caru göaülde11. .ımli

yenler. biilbül öten yerlerae ll§k 
ına<t'rası geçirmiş olanlardır. 

Bülbül mu;i.ki delildir. 

* Yeni neslin eazdaa h"flanwaD, 
her çahnaa parçUlDl onlarda bir 
hatıra uyandırmas111.dan iı.i geli
yor. Bu yalnız bizde defi), bütün 
medeni dünyada böyledir. Damı 
havaları bir hatırayı ihya eder. 

Cazıa kıymeti yoktu ki... 

ViLAYET 

İmar plinları Ankaraya 
Götürüldü 

• 

Belediye imar subesi müdürü 
Hüsnü Yılmaz dün akşam Ankara
ya ııitmistir. Mumaileyh Tophane, 
Karaköy. SilivrikaıH. Toıikapı. Ak
saray, Sultanahmet. Sülevmaniye 
ve civarının sehir meclisin<:e tet
kik ve tasdik olunan imar olanları
nı Ankara da alakadar V ekiletlere 
tasdik ettirecektir. 

llU1EFERRI~ 

İnııiliz profesörü valiyi 
ziyaret etti 

Atina üniversitesi İnııilizcc pro-
sabsiveti, vasatmavın. hallesinde büyüyüp vetistiiti itin 
rr~. halile Mustansir'i (İmamı kendisine (Alleri) lAkabı verilen 

Nakil '!in alevhine tahrik ettiler. (1roamı Hasan Askeıi) Hicretin 

* fesörü ve t= muharrir Lora 

Halife, manevi bir korkuva kapı- 214 üncü senesinde, (Medine) de 
l:ırırk. İmamı Nakivi öldürmeye ce- dünyaya ~lmisti. Valdesi. asil bir 
saret gösteremedi. Fakat, lıüvük - Türk hdllll olan (Susen) di. 

Musiki hi.ı;bir hatıra uyaMınıuı- Düniav Davsön ve refikası Ledi 
dığı, maziyi ıönüllude ihya eU-. Davson dün sabah Anlraradan seh· 
diği zaman değerlidir. Büifil< bir rimize gelm1şlerdir. 
orkestraıua çaldlkı bir senfonya- Profesör dün öl"ıleden sonra re 

hirlerde ve halk arasında bulundur
maktan da ihtiraz ederek (Samrıi) 
ka,abasına gönderdi. O esnada he-

Yı ke.ndilerinden geçerek dioliyen fikasile birlikte VHayete ııelerek 
Vali ve Beledi ve Reisi Lfrtfi Kırdan binlerce kişiye o anda ne dütün-

dükleri sorulsa hiçbir şey düşüa- ziyaret etmiştir. Dün de yazd•"ımu 

nüz teessüs etmiye başlıyan (As- M A A R I F 
ker) mahalle•inde ve asker kıslala-

medilderi, oode çalınmakta ohlll ıtibi bu akşam saa 17.30 da Bevol!-
-,. lu Halkevinde cDrm:n.· mevzulu biı 

rı .,rasında, kale ı?ibi mazbut bir Liae Te ortamek._1...rde tatil 
parçayı dinledikleri meydana çı- konferans verecektir. 
br. 

eve hapsedilmesini emretti. - ...... * Yerli canaTar düdüğü 

* İm:ımı Naki. bu kesvetU ikamet-

Lise ve orta mekteplerde sömestir 
tatiline avın 31 inci aünü başlanli
rak avın 6 ıncı l?ÜDüne kadar t.ııtil 
vapılması kararla.<tırılmıştır. 

Muhayyileyi şahsi inh1ıalardaa, 
benHi":in ferdi duygulanndan ı...,_ 
rit eden yegane musiki garp mud
kisidir. Klasik Türk musikisin4e 

ıı<.lıt:ı, muhafızlarından ve ailesi 
e!ı adından başka tek bir insan yüru 
!!-Orn1cdcn. tam v:rmi bes sene ve ,.....---_,,..,_,,,,.,..,,.,,.-.=,..,,,,.-• 1 bu kudret olsaydı dinleyicisi bu 

altı av hGvat 11ecirdi. }fostansirden Küçük Haberler 
soar ı ııcien .ıalilelerin biç biri, onu I ~~--~~-=--==='""'-'·"·-= 
seı .••t bırakmak mertlik ve Alice-
naolı~ı ı:östcremedı. Bütün hayatı.. * İstanbulu Sevenler Cemiveti 
bir , elek kadar saf, pak, sakin ı:~- Birinci.kanunun 26 ncı günü saat 
11 '1lar bu '7,iJbar1>k zat, ııihavet 18,30 da Bevoi!Iu Halkevrnde (TürJı: 
H c Cl'l 251 uncü sene_ı Cemazi- el isleri) mevzuu üzerinde bir kon

derece azalmazdı. 
Selami lzut SEDES 

Yelkenci Şilebi 

Tunut Mete imıinde bir vatan
daş el ile müteharril< bir ccanavar 
düdüN• yapmış ve Viliyetteki 
Merkez Pasif Müdafaa Komisvonu 
tarafından tecri.ibe edilerek muva
fık görülmüştür. 

Avrunadan ııetirilenlere faile ve 
çok ucuz olan ıbıı tip canavar düdü
l!ünden ilk partide 30 tane İstan
bul icin sipariş olunmustur. 

Yunan ukerine Noel 
hediyesi ,., ... ,, r ay,nın son Pazar günü, 41 ferans tertip etm~tir. Konferans Rıhtıma çarpmamaıı 

va :ada oldui(u h de, makamını Bavan Melek Celal Solu tarafın-
büvük o~lu (Hasan• a terkederek, dan verilecelctir. için kuma iliştirildi Sehrimiz Bayanları tarafından 

cephedeki Yunan askerlerine Noel iiıni cihana ver•a etti. * Fransada yu"z ellı'ncı· do~nm ı ak · 
~-- Zonguldak limanı rıhtımında ve Yıfüası hediyesi o ar l!<inderi· 

11 Net İMAM vtlı kutlanan büvük saır Lamart:- Deruzvolları idarcsı hesabına kö- lecek seke-rlerin ihzarı ile ııneı:gıil 
nin - Türkler lehine ılk nesri vatı mı.ir yükclemekte olan Yelkenci 

1
komite,14 bin kutu şeker hazırlıya-

., """' ~ Lütfinın 3 bin tonluk c Yelkenci> şı- r un arı ızı aya vermış ır. &· İMAMI HASAN ASKERİ ı vapan "'rancız -~'~,· olm•sı dolayı- ak b ı K ı · t" p 
(:\fomı Alı Naki) öyle bir zaman- sile - Türkivede de hatırasını taziz lebi bır tchl,ke gecirmiştir. Dalııa- ketler Kızılayca peyderpey se\llco

da vdat etnıis idi ki, Eai!'<iattaki ·için İstanbulu Sevenler Cemi vetı · !arın. lıaitlı olan ~emiyi rihtıma lunacaktır. 
halife saravları, büyük b.r karısı.k- sairin ismini ihtiva eden bir levha çarpa carna hasara ui!ratacaıtını· .....; __ ....., ___ _ 
lık icinde idı. hazırlanmı<;tır. Bu levha Bevoıilun- tıören katılan, alt anbar kapaJ<ları- P I Y A S A 

(Bai<Jat) şehri civarındaki kabi- ııa Lamartın <:ıoddesıne asılacaktır. nı açtırıo bır mık tar su almış ve 
leler. haksız vere alınan fahiş ver- * İstan'.ul Konservatuarı l\~ü- bôyleçe ııemıvi al!ırlaştırarak esa
gilcrdrn dolavı ihUal halındeler- dürlüğuden: Türk Musiki İcra He- sen varım metre derınlikte bulu
d'. Av~ıklarının alamıyan askerle- vetinin kı~"lI!etli kemancısı Reşat nan kumlara ilistirmek suretile 
riıı bir kısmı, isyan elmiölerdi. F.:rer'in vefatından konservu .ar fazla sallantıdan kurtarmıslır. Tay-
HıUc (Mustansir) bütün bunları cok derin bir elem duvmaktadır. falar gemide bulunmaktadır. Teh

d,,r lurmı.va calısıyor, muvaffak o- C~nazesi ~saat 11 de Salaoeıt- likeli vazıvet ııertıı:?ınden anbarlara 
la:nıyorJu. Esasen bu zatın halife- taki evinien kaldırılarak Kara~a- ağırlık temını icin alınmış olan su
lil.. devri. uzun sürmemisti. (Ale- ah met Ifeza~I ihna defnolunacaktır. vun dün aksam tahlıvesine baslan
vi) krın .kalplerinde derin bir hür- Kendisini ~ever>ler •!e arkadaş•;ırı mıstır. Gemının buııün limanımıza 
ınn• k:ızanmıs olan bu talisiz halife, S.?n vazile;·ı ıiava davet olunur lıarrkctı muhtemeldir . 

Macariatana gidecek 
heyetimiz 

:'.facaristana gidecek ticaret he· 
vetımizin azaları şehrimize ııelıniş
lerdı.r. Hevet dün aksam Macar;. 
tana gidecek iken hareketini tehir 
etmistır. Yarın Romanya volile 
Pesteye hareket etme•i muhtemel
dir. 

f/ıJamut Edebi Rom11nı: 39 1 titrek alevi ı:ölgeleri büyültüyor, vordu. Entarinin, düğmeleri çö-

~ © rQ) S'\ ~ v o o (çiJ o ~o' ~::.i>~~~ö!;!~a;:~~~::ı .. s;~~;~ :~:ı y:~::~ aç~~:::~h~::::~: 
\~ ~ U U C25:a ııa gomulm~, çehresı ıorunmu- girdiği belli olmuyordu. 

T yordu. Sadi ve, başını kalJırmış, Cemil 
Yazan: [,fAHMUT YESAR/ 'I Odada, aynanın önündeki oturt- Kazıma bakıyordu: 

• ma saatin uıuttarıt iniltisinden 
Yalının önüne gelince, Cemil J[i.. miz, ayağmuz tutuldu. Ne yapaca- ba~lı.a ses duyulmuyordu. Ayakla- 1 - Ümit var mı, Kazım bey? 

anı durc!•.; ğın11zı bilmi~·oruL rıo.ın ucuna ba~arak ilerledi, par- Sonra, Cemil Kclzımın yanına 
- • 'eıc nden vurmuş? Cemil Kazım, ae 5Ö)'liyeceiini ça parça ı..aıı bulasınış bir havlu giderek, başını onun nmıuundan 
~ülo)man •&a elile kalbini ı:cis-1 taŞırmıstc yere alılıııı~tı. Halıda çamurlu a- uzattı, gôzlerı kızarmış, sesi kırık-

terı)·ordu: - Ha.-ta nerede? yak izleri ı:orüninMdu. tı. Cemil lfuun bir şey söyliyeme· 
- Gii;:•,un l~n, d .. ktor bey. tam Seniııaz kalla, a.vaklannı ııfirii- Karyolaya yakta~lL Nedim bey, di. 

da < aııc\ ı:e _uı~~u:ı 'lnıış. yerck önden yüriidü: ba~ı sola çarpılmış, gözleri boşluk- llastan1n gözlerinde, hemen. SÖ· 
Bah~edc hıçbır re, kaladelik yok - Yukarıda, odasında.. tara dalmıştı. Avurtları birden çö- ne<"ek hir ısığın son parıltısı var-

lu .• ı.ğa~ların ko~,~ ı;iil~eleri ara- Cemil Kiuun, ellerile robdö~am- küverıniş, yüzü sarıdan ziyade ye- dL Dlıdakla"rı kımldadı, parmakla-
"ııda atcşblkek_le~ı gczıni} er, ko- brınl?ı eteklerini tutarak merdive· şile benzi\'Cn soğuk, korkunç bir ı ril• i<areller cdi.-or doğr ı k 
rıı tarafından hır J,!ııılı.m kc••k ke- ne doğru koştn, baııamaklan dör- renk almıştı. bir ,c~· sö,,lemek isti 'nrd . u ma ' 
•ik Ccr}ııdı du}ulu)ordu. tler, dörder atlıyarak çıktı. Usııka hastanın elini tuttu. Na- · d" . ) u. 

\"alının bütün ışıkları yan111JŞIL Sofadaki bü•ii1< mermu masa- bn, biiıülmü · bir saat zemb..reği - ~·.•ye ... de~ •. sen ı:ıt. .• 
Perdelere; teliışlı telaşlı sata .•ola nı~ ihrrinde, mavi bir tül geçiril- gibi kiih acele acele, kah yorgun, . Sesı hır ıs.lı~ ~ıbı ı;ıkıvord?. S~
ko~tı-an kndın, erkek hayallen ak- mı< kırmızt atlas abajurlu bir fiım- dura dura arh)'Ordıı. (;öğ,ünden dı)e t~redduı ıçın~,e)dı. _Cenul Ka-
a;ediyordu. ha Y•nıyor1 iki hala:yık, birbirinin 1 srı•nn kanlAr. boynundan oınu1la- zun elı,.lt..·_ kapıyı ı;ustcrdı: 

St•rvinaz ka1fa; çenesini yu.m.ruk· om111~1n~ ~o~narak~ .kolunu çeke- rından akarak )·astıkları lekele- -;- l,utıen u~ak~ardan birini gön· 
!arına dayı ·arak, sancılaıııru, gilri rek <!'!ılı ı:ııli konwıuyordu. ıniş, yatağııı çukur yerlerine ıop-1 dr~ın .. erzabaııeyı a~tırsınl~r .. 
ikı bıiklunı bir vazi)ette, ı:eciş tq Hizmetçiler onua ıeJd:ğini gör- lanmı~lı. Royııunun damarları, ha- SadıJc; hemeR yıgılıp düşecek
u c,..d \"en·n en ü-.t basamağına ., memi~lerdi. İyi kapauınamı' oda fif. hafi{ kabarıp iniyor. boğazın- n1i~ gibi dizleri ke~ilerek. ayakları 
h:.rınus. Cemil K~wnı beltliyortln: kap111w J'llftK& ilfr Kar;,olanm dan anla~•lmu lıir hırıltı çıkıyor, d"laşa dolaşu, tutuk adnııl•rla o-

- Kollm beyci'•im.. Geldin.is başu"1llldaki ufak dolabın iistünde hava almak i~in güçluklc açılan dadan çıktı. 
mi? Allah ııiııde.a ruı elswa.. Eli- y..,_.. k..ıu ~ bir mumun ai:zı, •i;,alı bir çukur gibi gö•ükü- ( A~k4n vu) 

sımdiıik ete nar' konulm;ısı ııek .. '" .. . 
muh emel ~>(;rü.J.nıemektedir. Fiat-, Uçuncu _cuınlı.urıyet .~rdu!arı lı~:.
lar bu ,.,-veyi asarsa narh tatbik mı~ dahı b~":_Hyemedıgı bu tarzda 

1 oluııacaktır. sur atle maılup oldular. n .. la 1 ıtt 
-- --o-- ikinci bir hayret ve •Ürpriz de bu 

Anadolu sahili 
B E L E D I y E oldu. Fakat hayretler oil•il.,,,i ne 

Belediye reis muavinliği 
vekaleti 

bitmiş ve ne de hil.ınek üzere bu
lunmuştu. Bir Fransız devlet ada
mı İngiltereyi Frausaya fazla mü· 
layim ve J(\lufkir olmakla ilham. DenizyoHan idaresi va· 

pur ıeferlerini kaldırdı 
Anadolu sahili vapur iskeleleri· 

nin eskh,erek tamire muhtaç bir 

İs.ınbul Vali Muavin,l'lnnden ter- ederek memleketine karşı dalıa 
fuın Kars Valiliğine tayin olunan şiddetli davranma.sını tavsi;e el
Hüd.li Karataban dün ak.sam An- ti ve böylece üçüncü hayret, yani 
karaya gitmistir. İngiltere ile Fransa bu iki ıııüt

hale l(elmesi ve bu hattıı, yolcula
rının kıs mevsiminde çok azalması 
yüzünden Denizyolları idaresı KöP
rü ile Modadan itibaren Pendii!e 

Hüdai Karata:b~ ı :ıvnı zamanda , tefik arasında çarpı~malar oldu, 
Belediye Reıs Muavini Rilata da llerselülkebir vekayii cere) an et
vek5let etmekte oldui?ıından Bele- ti. Dördüncü sürpriz Frausız d ... 
dive ~MuaviniliiH vekaletine Be ııannıasııııo bir kısmı Cebclütıarık
leeliye MektuPÇW11J Neçati tavin o- lan çıkarak Dakara gittiği haloc bu 

kadar olan Anadolu sahili iskelele- lurunuştıır. Mumaileyh a'rıca Da· hareketinde İngiliz kuv.-etıerı ıa
ri arasındaki vapur seferlerini imi Encümene de rivas..t edtcel<· rafından iz'aç olunmadı ve Da'<ar 
dünden itibaren tatil etınistir. tir. önünde İngiliz douaıllllasile çar· 

1 1 
pışlı. 

A el ı l ""\T e p C> ı t s İtalya kendisinden nüfus itiba-y e rile ası:ari yedi defa küçük" Yııııa-"----------------------------1 ni.&tana taarruzunda ilerlcıuek ~öy-
y 1 1 le dursun gezilemeğc nıccbur ol:ı-

1 a n 1 a y .a z m a n n rak mücadele Yun• ı toprak!arın-
dan Arnavutluğun lı.alpg5hıua ya-

M ah mudiye si ağ l ı yor ~!~~:ı:.t:;rye.indeki topcak-

Bu kadar büyük sürprizler kar

Kendirini kaçıran adamdan başka babası 
Ali Dikbıyığı da dün 4 sene hapse yolladı 

şısında !Uareşal Petenin safi" eli ve 
halefi Laval'in tevkil edilmesi 
~üphesiz ki Ç'lk büyük bi.r yer tut
maz. Maamafih 1''ran:M11un vazi~·e
tini gö termek bakunından cıddcn 

İkinci dır ceza mahkemesin.in ö. bay'dır ve kız da kadın olmustur. miltaleaya Jiyık bir durumdur. 
nünde ı:ıenişleven koridor çok ka * Malllo:ıdur ki Laval ötedcnberi 
lablık ... Topkapı d.ısında Yılanlı a- Bu hadisenın mahkeme huzuruna Almanya ve İtalya ile ar.laşma !a-
yazma mevkiinde bir kızın kaçırılıp sıraladıjh üç maznundan Ali Dik- raftan bir devlet adamıdır. 1' ran
kirletilmesi ve bir adamın ağır ya- bıVlk katle teşebbüs, Mustafa Öz-
ralanmasile neticelenen kanlı htr bav k.ız kaçırmak ve bozmak, Ba· 58 da böyl!'ce doğrudan doğruya 
hadisenin kararı verilecek. Davanın hı.ettin Misiliol!lu da bu iste Mus- Almanya ile anlaşarak İngiliz it
a18.lı:adarları ve bunların tanıdıkla- tafaya vardım suclarile itham edıl· tifakını gevtelmek L•tıyen siyasi 
n l(rup f!arup toplanıruşlar. :Netice mislerdir. Netice su: rical ötedenberi meHuttur. F'ara
hakkında tahminler yürütüy0rlar. Ali Dikbıyık'ın SUÇU sabit, cesazı za eski Başvekillerden ve • Ialiye 
Kovu mavi boyanmış pencere canı, lB sene ağır hapis. Fakat fiilin te- Nazırlarından Mösyö Kan o ııa 
]arından sızan 1$ll< o kadar az k' ,~büs derecesinde kal= olması. b11 zümredendir. • "itel;.Lm 1911 A
kardeşinizi tanıyabilmek icın bile .• ızırun kavbolusundan mütevellit ıadir hadisesinde Ba~ve!r.il bulu
burnuna kadar sakulınak lüzım 1 teessürle islenme.<rl ve ai!ır tahrik nuyordu ve Almanya He harbe 
Hele bu kadar kalabalık içinde bi:rj1 bulunması r.!ibi sebeplerle bu ceza müncer olıı,ıyan bir anlaşma ak
tanıdıi!:ı bulabilmek tamamen talih 4 sene hapse indirilmiştir. Yine su- tine muvadak oldu. Yoksa üç yıl 
ve 1'-sadüf işi. cu sabit ııörü!en Mustafa Özbayın sonra patlıyan umumi fırtına o ıa-* ise 6 ay hap.ine karar verilmiştir. rihte i11filak edebilirdi. 

Bahaettin Misilioğlu da kızın kacı- Laval'in ~erine Hariciye llleza-Bir taraftan muhakeme salonu- , _ _,_ · lmad ' -
nlmasında vardmu s..uıt 0 ı· retine getirilen eski Başvekiller-nun kapısını arkasına kadar acar· t 
ı:tından beraet etmiş ir. den Mös•·ö Flandin de bo· "lece ken bir taraftan da maznunların i- • • 

simlerini haykıran mübasirin sesi * harpten mukaddem J\lınam a ile 
bütün mükaleme ui!ultularını bit Dinleyenlerin akıntı.sına karı.sıı- uzlaşma taraftarlarındandı .. 

rak alaca karanlık koridora cı.kar-, Laval Fransa uıai(lübiyeti üze
anda durdurdu ve kalabalıinn bü· ken kesik bi_r hıokırı.k isitildi ve' rine çok faal bir rol oymyarak 
yük bir kısmı. sel ıv'bi, salona ak- md bl f ld dı -yanı a rı ısı a : C h . . Lö"b .. . ,, F 
tı. G .. 1 Mahm d · 'lı um urreısı run u ransayı 

- uze u ıye ili! yor! terkederek müstemlekelerde har-
Maznunlar yerlerini aldılar. Ka

rar okunuyor. Kararın resmi ve 
huku-ki bir dille tesbit ettiin hadise 
ve oerevan şekli şudur: 

Yılanlı ayazmada bahçıvan Ali 
Dikbıvık'ın Mahmudiye adındaki 
güzel kızı kac;ırılmıs. Bo.bası ar"' 
mıs, taramış, bulamaınl!;. Fakat bi· 
risi ona, bu isi civarda büyük bah· 
ce \"e arazi sahlbi olan Bahacttin 
Misilioğlu'nun vaptır!IU$ olacai!ını. 

Küçükpa:z:arda bir ceıet 
bulundu 

•• 

Kücükpazarda bir han civarında 
orta vaslı bir erkek cesedi bulun
muştu. Hüviyeti anlasılamıvan bu 
adamın neden öldüifü ve hüviveti
nin tespiti icin ceset morııa nakle· 
dilmi vse tahkikata ba.slanmı.stır. 

* ondan başkasının böyle bir şeye cc, * Geçen ıtün sarhosl'1kla berber 
saret edemiyeı:eiiini fısıldamıs. Ali dükk;.ııının camlarını kıran Hida
Dikbıvık ta bu ihtimali çok varid yet adındaki kadın. işreti itiyat e
görmüs olacak ki, solui!u Bahaettin dinip edinmediğınin tespiti icin 
Misilioğlunun kapısuı<a alınış ve Tıbbı Adliye göııderilınis. miisaha-
basmıs narayt: de altına alı:ımıstır. 

_Ver kızımı! * lbrahimin idaresindui 8318 
Bahaettın Misilioğlu. bu garip numaralı vük arabası Göztepe is

ziyaret şeklıne hiddetlenmiş ve Ali tasvon caddesinden gecerken Ka
Dikbıvıi!ı kapıdan kovmuştur. yısda~ caddesinde oturan 11 va•la
Hiddetınden ııözleri dönen Ali Dik- rında ReLk oğlu Reşide carımııs. 
bıyık. tabancasını rekerek Bahaet· varalamıstır. Yaralı hasta:haneye 

kaldırılmıs, arabacı vakalanI!ll$tır. tin Misilıoğluna ales etmei!e başla. 
mı~ ye onu altı yerinden ai'!:ır va- * Kücükpazardan ııecınekte olan 

Mehmet kızı Hacere, Mw;tafanın 
~;~::;,ıs~ri·. ~a1;,':.':ı~~d~':n~~'!\~i~i,: i<laresindekı 4647 numaralı vük a-

rabası çarpmıs. muhtelif verlerin
ce. bıcai!"ını çekmis ve bununla da den varalamıştır. 
hasmına bır darbe indır.ıniştir. * Eınnivet Altıncı Sube memur-

Üst tarafı malinn: Jandarma. Po- ların:n dünkü kontrollen netice-
Es. karakol. tahkikat. Netkede an· sinde tramvava athvan 78 kişi ile 
lasılmıs kı ıriizel Mahmudiveyi ka- belediye tahmatnamesine avkırı 
cıran Bahaettın Misilıo~lu dei!il, Jhare·ket eden 14 :;oför cenlandırıl
onun vanında calışan Mustafa Öz· mıştır. 

bi idame fikrinden ;arfwazar et-
lirmeğe muvaffak olmuş ve Maro
şal hükumetinin kurulmasında 
müe.sir iimil rolünü oynamqtır. 
Ondan so.nza da Bitlerle Peteuin 
Montoire'de buhqmalarını ihzar 
ederek siyasetini canlandırm1ştır. 
Fakat bu kadar faaliyet ve Alman 
muhabbeti birçok mahfilleri mem
nun etmiyordu. Bilhas:.n Amerika 
mahafili bu meyanda sayılabilir. 
Nitekim Laval'in azli haberi Va
şingtonda bir sevinç ve in,irah u
yandırmıştır. Haamafih ;'\Iareşallil 
bir hitabesinde dediği gibi bu su
kutun sebebi dahilidir. Bir İngiliI 
gazetesinin ifşaatına göre La~al, 
Mareşali devirerek yerine geçmek 
ve Almanlarla hemen ittifak akt. 
derek İngiltere aleyhine harbe işti
rak etmek maksad.ile tertibat al
mıştır. Sukut ve tevkifinin ııebeW 
budur. 

Şu halde Fran ız milleti Maretal 
Peıenle en kuvvetli adamını blll
muştur. Eski Nazır ;'lfandel'e uya
rak İngiltere ile işbirliii yapmalı 
ve müstemlekelerde Almanya
ya karşı harbe devam etme
ği kabul etuüyen Mareşal bu lııeft 
de Laval'in Almanlorla birlqip 
İngiltcreye kartı harp planını tla 
benimsememi,tir. Peten mutedil 

(Arkası s. 6. Sti. J tle) 
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·ı JC DA• 
SAYYA-' 

Günün Mevzuu 
J:n~~I lVl.(jSAHA.BE 

Patates. i .kızartmamıl 

arti Grupu toplandı 1 BURSA 
Seylahı 

Ehedi Sulh ve 
Dostluk 

devam edemez Kibrit ve • gara 
. ilen, bu mübarek şeyin böreği 
ılc tatlısını sever, hele tatlısına 
bayılmm. O, o kadar hafif, lezzet
li, cn!es, sakal ve bıyık oynatmaz, 
sonra bal.llll ga~ et kolay bir ne,,_ 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 
Deri ithali hakkında izahat verdi 

Ankara, 17 (A.A.) - C. H. P. Meclis Grupu -17/12/940- sut 15 
le Tr3bzon Meb'usu Hasan Saka•nın Reisli2'inde toplandı: 

Ruznamede deri ithal isinin lı:illümetçe .ele alınması hakkında 
b~ızl. Meb'nsu Tahir Berkay tarafından verilmiş bir takrir mev
C\ıttu . 

Takrır okunmasını müteakio kürsüye gel"n Ticaret Vekili müm· 
laz Ökmen'in Milli Korunma Kanunu tadil proiesi mevkii tatbike 
l:ondu!!u zaman bu ve buna mümasil ihtivaclann temin'nin hükıl
llıPtce demı.; P.dilecei!i hakkındaki beyanatı umumlveLle tasvhı 
~lunmus ve rnznamede müzakere edilecek baska madde olmadıi!:Ll-

~~Y~~~r:~:~•h:;Ö7;~ hafta içinde j 
~e ve fabrikaları Almanlar yirmi 
seferber edildi vapur batırdılar 
Nizamın icra heyeti re- İngiliz d,. n iz ticaret 
İsi harp gayretine yar- filosunun haftalık va
dını edeceğini ıöyledi sati zararı 63,192 ton 

Londra, 17 (A.A.) - Amirallık 
makamı 8 İlkkanun gece yarısı nı
hayet bulan hafta iciııde düsman 
tarafından cem'an 101.000 tonluk 

Durumbey, Azalta 
ve Çeltikçi köyleri 

halen su altında 
Bursa. 17 (A.A.) - Musta

fa Kemal Pasa'da dündenben 
tedricen azalmıva ba lıvan 
suları:ı tehdidi altında bulu
na:ı bazı kövlerin gecen sene
ki g;bi baskına ui!ramaması 

icin her türlü tedbirkr alın
mıstır. Çeltikçi köyü ile Hay
dar eecidi mevkiindc nafiaca 
yaptırılmış olan bendin bir 
kısmı tahribata ui[radığından 
bu suretle mecrasını dei!isti 
ren sular Durumbev köyünü 
tamamen istila etmis ve halk 
civardaki ciftlik binalarına 
vcrlestirilmistir. 

Azaltı ve Celtikci köyleri 
mezruatı su altındadır ve A
z3ltıkövü mahsur bir vaziyet
tedir. Bu sabahtan itibaren 
Kirmastı cavının da vüksel
meı'!c basladıi!ı haber alınmıs
ı·r. 

• 
Tarih en u:ı.un dostluk, 
Sulh devre~inin 60 yılı 
geçmediğini gösteriyor 

Yazan: Hamit Nuri Irmak 

--------------------------~ 

K l •• •f ı• ı d nedir ki içi pek tatlı alm1) an b"' a orı er 1 yer er e, sobası sön- insan bile bu patates tatlısıııı.iaıı, 
bir oturuşta bir kilo)a yakın )er! 

müş, mangalı l<ülienmı·ş odalar. Patatesın etle pişmi~ine, salatası· 
na, püre.sine gelince, eh, sırasına 
göre onlar da )·eailir. 

a ı,ib İd;iz eri görm~k isterim Haa_ az kalsın unutuyordum, 
patates unu ve bindi, yahut tavuk 

so yıt ;~inde, yani 1855 den 1940 ya zan: MAH!'-1UT YESARi. vcyn et suyile yapılan çorba .ıa, 
~t!nesıuc küdar :::!J muharebe." olau hani, Lokman hekimin: 
guuu, taı·ilılerile, isimierile hirlık- alışıvorum, dalmışım,• ~ter· kibı it söne·; L;, tane daha - İçin do. tlar, için! 
te birkaç a3 enci kayıt, tesbit C) sigaram sönmüs. Yaka-. cakar. K~lır.;ı kıbrit ü. tüne harca,·. Dedii;i ~orbalard ndır. İnanmı-
lcmiştik. ' . " ' 4 - Cv,ıun !o forlu ucunu kutu- . Y".n, gider, asri Lokman hekimleri· 

Merhum şair Tevfik Fikret, •ili- caııım, kı ... rı, kutusunıı nun kenarın aiiır ai(ır sürter, par- mızd~n doktor Hafız Cemale sorar. 
liıliahnıer hu;ı;uruııda- başlıklı ~u- aldım . Boş. Si~ara.vı külknmi:; lavı<ına takar, sigarasına ağır ai!ır ~:!e~ şimdi patatesin yasak . a
riude demiştir ki: , an~.tlda czdırdım. tek K.lvıicı- yaklaştırır. · eınsıne: J,okantaların çoC,un

cEvlfıdı beşer mahvederek mah- .nı du söndurd~m. Soba da, sou 1 Bunlar ,bize. insanların karakter- da, pat~tes, bir nevi yasak .avan, 
volaca~tır.> .~urunu dökmüştü. !erini de itsa eder: k_~t~ur orten, göz büyüten vazifesi 

Yardan mı. serden mi? Ya siııa- l - Pervasız, kendine rtüvem- g?br.mck.tedir. H~Ic, şimdi oldu;;-,, 
cHer lahza bu vadii bela kıın c1.0- " gı ı etı b. ~ a içmekten vaz ı:?eçeccksin? Ya- vor. ' n &raz pahalı zamanında, 

laca :t.r.• .,..ıt, .·alkıp giyin;p, bir kibrit içın, 2 - Korkak, mütevehhim. varsa .P~tate~,. yoksa patates! Dö-
Şair, hakikati tasvir eyleıııi~:;r, , a~m;.mfa. soi!ukta dışarı çıkacak- 3 - İci tez, savruk. asabi. n~r ıru ıstedınız, hemen tabağlll 

Tt.:ulau istatistil:ler, Isanıu di>- .m. 4 - S~bırlı, temkinli. b~ kenarına bir Parçacık döner ve 
ğu~undan evvel, 1496 yılmdaıı bu- Bir kıbrit amma, kendini aratı- Sıgaravı, man~alda. sobada ate8 bır tarafın.a da. ~ir avuç patates! 
güne kadar 3188 sene i.ı ~nltğın or. Soruyorum slze: Kibrit mı 1 varken bıle kibrıtle yakmanın zev· Kebap ıru ıstedınız? Yine öyle! K.ı
lıarp l·avtığını, muhar<be i~wue "'!ce .hatıra gelir, sıııara mı? Ta- ili başkadır. Hatta. mumda vakınaı. zartma ıru istediniz? Keza! Hnşla
buluıııluı;unu, yalnız 2~;ı yıl ıs~ J ııt, S!ı<ara? Hün<!;sı daha mühim-. bile. o ke,fı vermıvor. Mumun ke· ma ıru istediniz? Lokantalnrdn ha~ 
sulh ve nıüsaleınet gbrdü~ünii tır? Bence, kibrit! j narına dokunur,a, mum mum kok· lama denilen şey, zaten yağı, ıiiği 
kn~ del lenıektedirler. Mc~Lur 318' Me.)hurdur: Ates olmı'l":ın yer- ması ne ois şeydir. alınmı• tatsız tuzsuz ve yumurta 
horb·u 1615 inin dahili harplere, .en, du~nan çıkmaz derler. . 

1 
So::ra, b:.r sıea ·anın bir sigaradan kadar bir et parçasile koen bir 

ınurndeldere ait bulundu"unu tas- Atessız, sıgaranızı tellendırıp vakılnıası, iki sıeara için de zarar. k~~çe sıcak Terkos suyu, birkaç 
ı.h ey(;,ındiyiz. Başlıca n~•llctleriu Jumanını. sa.vu.raınazsınız. lıdır; vaktıranın hem atesi, hem si- d•lım patates, havuçtan ibarettir. 
tarihleri itibnrilc yaptıkları muha- B•.n. ~.ıb_rıtsız. "J.pamam. Niza· garası bozulur; vakanın siearası da Geçen gün, lokantaların birinde, 
re!ı<- dahi şu tarzda teshil olun- .ııettın ~. az;f gıbı, -... bas.-ıa fesle- bır müddet çekmez. kenardan SÖ· mü terinin biri, kızartma diye ö-

llavdar:.ıbat, 17 (A.A.) Havdar
lbat atölveleri, fabrikaları ve tek
.ik personeli seferber hale konul
ilıu.şıur. Hind hükiırnetinin iaşe da
l!esi ile isbirlilli yamnak üzere hu
ltısi bir komite tr>kil edilmistir. 

l 
• maktadır: .en takar!- Boi!azıçi, Yaka icmem. 1 nük sönük vanaı nüne konulan ve içi etten ziy~de 

1. a v 1 " J.:S&<i Yunanlılar tarihlerinin yiiı· ,n ikiye aldı{nmız. -adı hallı- con cKibritsizler., ga,•et teklifsiz ın patatesle dolu olan bir tabağı, gar-
~ ıJ 67 .. h 1 uırlık·. içeri.m.. anlardır. Vapurda, trende. e"'er sona uzatarı>k: yirmi vapur palırıldıgını bilcLr- e sııa arp e geçirnıi~ 'erdir. All ~ 

mekted.ir. 1 A ~U•la, İspanya dahi ayni m'l<- a.ıın b.~ldı)!i ni kuldan ne sak·' .arşılarında sıPara icen yoksa. bir - Al bunu be adam! dedi, ben 
t l3u İıaberi te~rii devrenin çalısır
t:n cNizam ın icra heyeti reisi 

~:,r .\kbar Havdari vermistir. Sır 
. ..,bar Havdarabadın cHindıstanın 
ııı büvük devletine layık bir se· 
ilde. harp !!avretine vardını et
~ek ıstedi~ini bevan etmiştir. 

lsviçrede mühim 
bir mıntakaya 

bombalar atıldı 

a n ı dad ı E k ' R . . .ıv,.vım .. Gu.n olur, " .ara parası 1 be sıra ötelerdtn ı:ranır ve bulur- senden kızartma istedim, luzart• 
Saliıhl·vettar bı·r membadan bı·ı- ·~ ar ır ar. s • omanın tari:ıı .. w k k b - d k 1 · 'ı ısır, ı rıt parası çıkışmaz. O , :ar. ma! 

dirilctiihne l!'iire Dünkerk devresi yıu c ır tını, lngiltercııln ) uzdt .. k .. . İ ı . .. . . 1 otuz altısmı muharebe friıı e ı:~ .. man, 0 surmegi göze :ılır, kiz'e !lele. insanı. sok~kta, köprüde. Garson cevap verdi: 
harıç olmak uzere harbın bıdave- H- f ·a 

5 
ye \i.ıh.lcr.ni kaydcılebT < , atarım. ı b;r cmüsaadP drr misiniz?. le ön- - İşte bu da kızartma! 

tinden beri deniz itcaretinin ıı,l!Ta- Ur r ansız a J n 1 - - h . 1 d . 1 !''·· •. ,. Ne baskasının sigarasından si-ı levenleri, boır. c ım ıreLr. Çok de· .Müşteri hiddetlendi: 
dı • h f J k 1 ti 1 ak • f ·ı • • . uı d .. ıv er e gahplerın asb ... ı.ı.n "aramı vaka d • ' f k.b k H b' . 

J(l ala ı zarar ar vasa O ar J ta SJ at Vefi)' or d d ".· .... run, ne e Vat<.ırırım, a. ı rit ı tusu;rn uzatmıs. vu··ru··. - ayır, ızıın memleketle, b--0 • cıı J u• e onunun mağlüpların· \t t ı ı ~ 
şimdi 63.192 tonu bulmuştur. kiuılcn )Üzde kırkmın tek. ti•"" . ' .esımı ıs ıven ere, hemen .. kibr~ti- 1 vüp E!İtmisinıdir. na kızartma demez, etli patates 

bir Londrada 
Alman casusu 
idam edildi 

Londra, 17 (A.ı\.) -Hür Fransız 1 '"uzatırım. Hazan, sevdı~ım m· Deledıye ceza.arına. bunu 1·1a·ve derler! 
,.,,rı.o.ı kaydcylemek müml·uu~u.r. [ k 

ajaru;ı. bitaraf membalara atfen La- y· .an ara "· rsı, bunu yapamam, sı- etmeli. Kaldrırımlardaki, bilhassa Şimdi, bu müşteri"• ben de ..,. 
k d fil • ınc ayni muharebelerıle ta r Ju i· J 1 ,~ •-val'ın azli hak ·ın a ta s at ver- . garamı c ım e uzatırım. köprü üstünd :, ~urume karl!aşal:- cevabı veriyorum: 

kt d . ti.,~rifo en az harp y~pan ııLllet K 
me · e ır. k arsımdakinin. buna biraz sinir- i~ın.ın d.o.··r.t. te bıri .. bu münasebetsiz- - Ona, sizin memlekette etli p~ 

B f ·ı•t Alın A..ı. crı ·a olmuş, tarihiulıı yİlı.ue 14 1 . ~ u ta sı a a nazaran, anva- · enır 11ibi olduğunu hissettim mi ler·n vuzundendıı'. tate. derler amma burada da kı· 
P · ' ·· il Ott Abe kı>muıda. harp oldugu" anlaşılmı•· • , nın arıste><i mumess i o tz • ;iızaravı fe:la ederim, o yaktıktan Zerdevi seven, kaşı~ını vanında zorlma derler. 

no nvasıtasile Mareşal Petain'in, Yine mezkur harplerde yapılan .ım. Bu da, ekseriva. paketin dıbi K brıt, kutusu ve cöplerile icti-
Fransanın Paris mümessili De Bri- tır. Jir:ız sonr::, b'r bahane bulur, ata- t:ı<ır! . r Oaman Cemal Kaygılı 

Napoleon'un oğlunun kemiklerinin ma.rafların miktarı ne mi" uıur! ızöründü/!li zaman başıma .ızelir. ır.ai havatta mühim roller ovnar: F 
llern, 17 (A.A.) - Reuter ajan- Londra, 17 (A.A.) - Almanva 1 Parise nakli vesilesile Parise gel- Ua.zırlaııan istatistikler n.ı de oısa •Kibrit •. bir illettir; -: Fazla asabi insanlar, ceplerin· ransa uyan 1 yor 

~ndan: hizmetınde bulunan bir eenebi a- mesi ve Vı.şiye dönmiyerek Ver- tahminidir. Fakat bugün.kü bü - Hic kibrit almaz. Siıı:arasuı ı, 'ekı kutunun kenarlarını tırnakla-• 
, İsviçre ordusu umumi karar«alı1 ianı bu sabah Londrada Pentonvi!- sailles.da yerlesmesi hususunda B. yi;!; nıilletlerin umumi ve ınıllı so!<akta, v.ıpurda, nerede olursa. tile kem:rir ıtibi un ufak kopararak . Jlia~.nıakaledc.ı devam) 
~afından nesredılen bir teblii?de le hapıshanesınde idam edilıni.ştir. Laval'ı ikna etmiş bulunmakta idi. nıiıd;.faa bütçelerinde kullanılan hep başkalarının sigarasından va· sınırleı'.ni venerler. k~ de ~ır esıni kaydetmediği çıfle 
lövıe denilmektedir: Bu haberi veren dahilive nezareti· Bu bir tuzaktı. Avni ~ün aksa- m.l)arlarla değil, mekteplerde o- kar. Kibit kutusu, bir cok hadiselcn tr .f~eıa ol~~dud~o~le b.~ ~eyi, bir 
r l6/l7 Ilkkanun ııecesi Bile üze- nin tebliıiinde bu casusun ismı Ki- mmda Paris'de B. Leva! ile B. kurnlıuı hesap kitaplarındaki tril- - Kibritsiz yapamaz. Kibriti ol• sa\'usturmus olur. a\a yapa ılır · <;unku, ~· han-
lııue ve bilhassa demıryolu malze- eboow olduıiu ilave edilmektedir. Abetz'nin yakın dotslarından mü- yuuıarla hesuplarınuzı flkirler'nıiz. -navınca da baskalarının sigarasın- - Kutunun kenarlarını kopara-ı s?nın son. Y.ıkılışı~m .hat..- ve ~e-
~si depalarının bulund.~i!u .. mın- 26 .v'.1-Sında olan bu casus Hollanda- rekkep bir hükümet teskil oluna- de canlandırabiliriz. l\lilletleriu ta dan vakmaz. • rak <ıürdan yaparlar. rı~ sebebını teş_kıl eden hast:tlıı;ın 
tı·· aya bır kaç bomba dusmustur. lı ıdı. caktı. Bu hükumet Hitlerle sulh rilılerinde yap.lan mualıcd !erin - Sigara içmez. kibrit tasır. Ya· I -Boş kutular. soba. mangal vak- mik.roplarndan ~~ri~ir. Bu ~a•ta
li 0rt ölü ve bir kac varalı vardır. Kieboow serikleri olan di{(er iki müzakerelerini tacil edecek ve !- eu çok 60 yıldan fazla devanı etle ~ında si.gara içenlere kibritini ça· ı makta: cıra ııibi kullanılır. 1 ~ı~ ıktıdar n;ıevkiını ele .ı:cçımıc~ 

asarat pek mühimdir. Bombaia- ecnebi aianivle birlikte mahküın talvanın askeri hezimetleri netice- mı,<rek bozuldugunu ka. ucJincc t ar.. . . . . . -.Swara tahliisı 'ıizm<>tini ııöriir. ı ı~~n h.~r .şe):ı. m~ba.lı goren ~ozu 
tııı. kimler tarafından at>ı.ldıi(ının edilmişti. Bunların ıdam edildiiii sinde mihverde inhilal eden mew- lnltun milletlerin nıuıalıh o i 1' Kıbrıtsıze, kibrıt ıkram etmenin - Boş kutularla. cocuklar, ~- donmuş ııı>lıfıka ihlirasıdır. Ent 
~Vini icin tahkikata baslanmıstı:'. geçen hafta bildiril.ınistir, Arkada&- kie !"ansayı ge.cirecektir.. nın rnızalıyacakları cebed; 5 , ,ı.ü "1ahzurları vardır, k•"nvu, dalgın- mendifer, vapur. tramvav. ne •O- bunu •-.av~l yapabiHrdi. fal.at llla-
l;;RKANIHERBİYf: TEBLİGİ !arı gibi Kieboow da t?izli haberler . Hur Fr~nsız aıansı b~ planın:~ 1 si~un mu.'.'hedesİ• yapıbJ dahi, yi. lıkla ceolcrine atıwru-Jer. ı vuneaklar• ovnamazlar. reş~I Pctaıu yapamazdı. (,'ünkü o, 

TAFSILATI göndermek üzere pertatif hır tel· lis Prefesı B. Langeron un dahilive ne ınsanlıguı !ldrplcn kurıulalliJJa- Kibrit tasıma/la :ı! ı~mıs insanla-/ - Kibrit cih:ıü manikürlük eder. gcçılmez Vcrdun'un, )ıkılıuaa 
, llerne. 17 (A.A.J _ 4 Kisinin O- siz aleti taşımakta idi. nazırı B. Pevrouton'u, .onun. da caı:'llıı anlıya biliriz. r'n. hepsi deiiilse, çoğu ckibrit hır- - .Kibrit çöpü, ile csalon eil'len- Fra?saruo bi~ mümes~iJi idi. Ver-
ltııııüne ve bir çok kimselerin va- Maresalı hat.er?~'. :tm.esı nehce- , Iadt•ınki hakikat budur öte ta- ııı• d,r. Çok defa basıma gelmistır. celerı• yapılır, dun un şereflı kahramanı l'ransa-
~alanmasına sebebiyet veren Bale smde cuva dustugunu bıldırmekte- rafı )alnızce bir hayaldir. · ksam, eve dönerim. Ceplerimi bo-

1 

• Y~. ~urtarmak şöyle dur.un, büs-
lıoınbartlımanlarının biri saat 23.14 .f dır. Ge_çc.ı 19H Uınuıni Uaı bi 8 mıl- altırken 'bakarun, üc kutu kibrit bulun batıratak bir ihanet >e csa-
~ı~eri de saat 24.JO da vuku bul· Siyaııı maarı nazırı you 111sanııı cephelerde ölmesiue ·;ar. Kimlerin? Düşlinmeil'e lüzum Yoruldu.m arlık, . sava;'?ıvo~m. relin şeref,,iz kahrarnan.ı olamaz· 
lııııstur. Berline gidiyor A F R ı K A O A •obep olmuştu. l:uralılarla, malul· ,. ık: ·Kibritlilerin •. Onlar da unut. Gelın de $tm~ı. kibrıt mı once ~·· dı. Fransanın tarihinde, muharebe 
İs,·icre Genelkurmayı bom.bardı· St f . . ferin hesabı bu miktardan lıJr•ç· "1US lar; sigara içecekleri zaman, el· ra mı? D~ıli.ırn zaman: meydanında düşmana esir düsmüş 

lııaı1 hakkında asai(ıdaki tafsilatı Roma, 17 (A.A.) - e anı aıan- tir. rn·;9 e)·h'.ıfünde başlıyau ~inııli- lı·rini ceplerine atacak, kibrit kutu. d ~ T~;:;,\sıl'ara! mareşaller vardır. Fakat, müttcfi-
•ernıektedır; sından: . (Bqş tarafı l in<i sayfada) ki bubin ne zaman, hangi S<:ne ,.~ ;ı•nu arıvacaklar ve bulaır.avınc~ e"..1.n . a ~ . . . . . . kine ihanet, düşmana hizmet ve 

ı llirinci hava tehlikesi tsareti Ba· Siam maari! nazırı ve ı;ıenclık Harakatın müstakbel safhasına eyda hitam bulacağım bilmemek- le lcrar kibrit alacaklardır. Çünki.i, K lmt ve sı<ıa;a .. 1 k.15 ı, bırbırın- nihayet bütün bunlara mukabil 
e ınıntakası civarında saat 23.14 te.>ekkülleri şefi Pamon Montri gelince, İngiliz kuvvetlerinin sim· teyiz. Bıttikten sonra.ki senelerde onlar da, çok defa, ceplerinde, üc. ~en arılm~~or .. .'{alorıferlı v.~rler- vatanı, milleti ve hürriyeti c aret 
~· ikincisi de Balede saat 23.18 de Berline sıitmek üıere dün aksanı di Mısır demirvolundan 240 kilo- umuml telefat, ıayiat, yaı~h ve i ;rt kutu kibritle evlerine dönınÜş· ı e. ·~ a~ı St•nmu~, m~n<ıalı ~ulle~- boyunduruğuna vurdurmuş hi~bir 
~eri!;ıııistir. Romadan ayrılmıstır. metre açılmıs bulunduklarına işa. maluller miktarı anlaşılabilecektir. lordir. ;:-:ı~örO::e~_rdat:k urı~~zle~: halı; •marechal de France• yoktur. Ver-
d Ii.ucum~n merkez .garının .~kın- ret edilmektedır. Milli müdafaa hazırlığı itibnik Sigara icmeyip te ceplerinde kib- j k 11s • r .~ :. 1 .. 

1 m 1 nası. dun'da Fran•ayı kurtaran ihtiyar 
:t~ı. d~mırvolu. tes:.satı.~ ıstıhdaf ALINAN GANAİM gayri muharip ve bitaı af buyuk •'t tasıvanlar, serviable insanlar. ca~1=f,~1s~~ ır.1 uzu urler? ~ker, Laval'i atmakla Fraı1bayı 

i ı~'.1 şuphesızdıı:. Cunku bombalar delik acmıstır. Winkelried mevda- Londra, 17 (AA.) _ Garp çö devletler arasındaki yarış rekoru· dır; arzı hızmet ederler. Ben, bu ı:,n;..._ bır defa daha kurtarınışt&r; hem 

l ~ınırvolunun ıkı tarafına atıhnıs- nında bomba parçalarından biri bir lündekı Dail.v Herald gazetesinin nu Sovyetler BirliVi mi Biri. k c0 ntilmenleri severim. l esaretten, hem zillettl'n. 
ır B b ,, nd b.lh k--'·-ın basına ıs· abet ederek kadı- " ' • • Fakat, fosur fosur sigara içip te ıviçrede Komünist teıek- l\Iare•al Petain'iu bu J'estı'ru'n ,., · on:ı aruıma a11 . _ı assa "'.u." muhabırı şunları yazmaktadır: Amerika mı, yoksa Jarı<ınya ııu kü'll • h- u_ ' 
'-'UınduJ Jınn ı ı tees··ır nın 0··1um·· u··ne sebebıvet ver~;•ti.<. kır k kibrit almıvanlara, ck.ibritsizlere• erı ıuuundak! karar miınası şudur.· FrOft'a, Alman>·aya 
oı • ' ~en ma >a esı_ mu •.. .._ 16 İlkkiınun gününün büyük bir ına tadıt? Bu cihet henüz t . ~ 

ınn us.tur. Semp~eh sckagıııda .• du- İkinci tehlike isaretinı müteakip kısmını milvonlarca İnııilız lirası bit olunamaınışhr. Ancak Birleşik ;ek tutulurum: . Berne, 17 (A.A.J - Havas bildi- k.arşı tamaınile dürüst olan siyase-
.bır ~ıba - metre d:rınligın- e:arptan gelen tavvareler Bininııer kıymetinde harp malzemesi ile do- Amerikada yapılan milli müdafaa İnsanların sıgara yakma cıestle· rivor: tınde de,·am edecek; fakat, İngil

' e dort metre E!enışlııım e bır üzetine bombalar atmı;;tır. lu bir mıntakava otomobille ilerle· hazırlıklarının yekOnu, sür'ati, ,,... rı• baslrn bas~adır: İsviçre komünist partisinin fes- tereye karşı Almanya ile iş ve el 

b . 1 1 - Kıbntı uz .. aktan cakar. par· hi münasebelivle federal kons«· birlii<i yapınak mbi, Fransanın du··-

N o TL A R 
Vaziyeti11 

ciddiyeti 

Gazetelerin haber verdiği· 
ne göre Roma radyosu vazi
yetin ciddi oldurtunu SÖ)·le
miş. Nanemollaya bunu haber 
\'erdim de: 

- Herhalde geç kaldı!. 
Dcdı 'c ilave eti•: 
- Biz bu ciddiliii İtalya 

daha lı:ırbe girmeden önce ha
hC'r \·ermis ve muharebenin 
sal;, olmadığını ö. ·lem.işlik. 

Dostlukta 

ve I a ••• 

Ha•an Kuçmayı bir fıkrası
na •Dostlukta Vefa. başlığını 
kol:muştu. Nanemollayn; 

- Üstat müsaade ederseı& 
Şunu okuyayım .. 

Drdinı. Gülerek, 
- \'azgeç canıın .. 
Dedi ve.. devam etti: 

Aakaradan geçersen •dostluk· 
ıa vefa• yı J'alih Rıfkı Atay'a 
sorar öğrenirsin. • 

Sayfalar 

çoğalınca 

Nanemolla ikide bir merak· 
la bendcu sorardı: 

- Sa~·fafar çokken neydi, 
çoğalınca ne olur?. 

Bu sualine dün cevap ver
mek fırsatını daha rahat bul
dum: 

- Gazeteler çok sayfalı i
ken okunmıya değil, paket 
yapmıya yarıyorlardı. Yine 
ö)·le olacak galiba. Çünkü, şn 
tefrika ilanlarına bak: Mas
keli Haydutlar ,Başı Dönük 
Aşçı, Sevgilinin Sevgisi, Aşk, 
cinnet ve Dehşet Sahra-
sı!. 

O da benimle bu roman ilfuı
lanııı gördiikten sonradır ki; 

- Hdkkın var, sayfalar ço· 
ğalınca derhal kalite düşü· 
yor! .. 

mekle gecirdım. Müthiş bır man emoııyeti göz erimiz n muhake- ı dıkt • " •· 
1 o? an .son. r.a sııı:aras •. na tutar. bu husustaki kanunun hükümleri nünü, bugününü. '·annmı leke" 

zara karşısında bulunuyordum. mo "rinuz önünc!e eaıılanııuktadır. K b ı od d b ı ı , .... ~ - . '. rı ı, a a ı e ~sa avu· altında bulunan tesekküllerin ad- yl'cek bir ihanette bulunmıyacaı... 
Çalılarla maskelenınıs· cephane Birlc~:k Amerika Cunı!n:ı-i>et!e- •:ınun ıcınde saki arak s ~ r ti t af d F .., rinde l!MO-l!Ml vıllan milli mü- · ıv •~arasını ıve nezare ar ın an tcsbit edı- ransanın yalnız mazisini değil, 

depaları kilometrelerce uzunluğun· vakar. • . . .. lecei!ini bildirmisir. Her ce>it ko- istikbalini de öldürecek olan bu si-
da volların kenarına sıralanmıştı. ılafaa bütçesine G,202,oco,oc3 •'o ar 3 - K brıtı. acele •urter. vakmak münis vazıları loplattırılacakır. ~ası cina)eli ~leıniyeccktir. Hezi-
Büvük benzın fıçıları muazzam tahsis ed.lmistir. Bu suretle 1 mil-

yon 257,000 l-0tıluk Amerika do melin korkunçluğu isinde, ilk gün. 
kütleler halinde karma karısık bir nanması fazlalastırılacak, 2 ıuı·ı,· o~ 1 lcrdc, maneYi•·atı sarsılan ve sal-
rnziyette hemen her tarafta ııöze • , u M E M L E K E T ~ -· ı 'bf :u Jd · d 

124,000 tona •ıkarılacaktır, Do- -- _ __ _ __ H ~ B ~R L E n j _! nnaıı 1 •Yar • areşa e, şun i, es-çarpmakta idı. Bunlar milyonlarca , n k. y d .. d r·· · 
nannıa tezg, L farı, silıih, top, ta~ 1 er un mu a ıının sarsıhnu mermi ve obüslerle ve binlerce ıuı .• h 'd d • 

ki • ·are fabrikaları bu meınlekct.tc 195 G • 1 ru unun yem en ognıağa başla-kamyon ve tan arla Mısırın isti· • M d ı1ı· ·· ·· B 
l tngiltcre ve Birleşik Amerı'ka he· oçmen en eres v• ı:ını goruyoruz, u, Fransaııın lası icın hazır anmıstı. Bugün gör· ~ k · b d l h · ...., 

l ·· d f ·h · l sabın• ı'nıaıa· t •·apmak içı'n o.fer 0 a us 0 u ezımet uylrusuudaa düğüm ma zeme mu a aa ı tıyaç a · ~ , - d delildir 
r l icın Jii.zun olabilecek miktardan her hale getirilmiştir. Son on sent. Sı"vasa gı"ttı• Gedı"z gu··kseldı" ~yan ıgına . Bu uyanışta, · • d b.. • 31 ·ı Ingilterenin muzaffer mukave 
çok daha büvüklür. ıçın e utçe açıgı mı yarı ge- tinin Hür Fransanın ""fierı· G mo-

17 (AA.) D N B çen Amerika maliyesinin, silfıb- ...- ene-
Elcezire, · - · · · ral de Gaulle ı'le "-'- 1 M !anma, ınillı müdnfaa ma<rafın .. a- V ta d l • . .nıwra ' tısel'ı--'-al·ansının hususi muhabiri bildiri· u a n aş arımıza utaa- A d N ·ıı· B nuı Mare< 1 p •t . . er 

Yırdıg-ı yeni tahsisat ile uınumı· Y ın, azı 1 ve ayındll' .
1 

'. b. 
1 
.• ' 3• e aın in, Almanya 

Yor: yonda yiyecek tevzi edildi 1 ı e s 
büke açıi\ının tutacağı :veni ınik- ova arını su baıb r~' ırF ıgı yapma,,. çalışan La-

Muhtelü sınıflara mensup 14 tarı hesaplamak mümkündür. o s· 17 (A.A) D.. R.>- va ın, •ansız topraklari!e mii.9' 
h"~ ff~isinden mürekkep bir İn- ıvas, · - un gece İzmir 17 (A.A) - Son ..::-1 d teııılekele · d 
~ ~ ,..,.. •urctle ki, geçen son on sene için- manvadan se.hrirnize birinci partide • ' • · "~"er e rın en bü~ iik par~alar 

giliz filosu Cebelittarık'tan ayrıl~· deki milli müdafaa masrafı yüzde "3hanehk 90 kisi ve ikinci partide vaı.ran v~ımıurlard.an sonra bu sa- k?p.nrmak istiyen llitlerle ~lu•oli-
rak Atlas denizine açılmıştır .. Mu bah sehruruze hafif hafif •--- _,, nının d be 

176 nL•betinde fazlalık göstemıek- le 26 hanelik 105 ki cem'an 19~ - ....,. ·-- ereee dereı·e, müs t ve 
teaddit tayyareler havalanarak bir edir .. Jm' ı· Gö. 1 . maıra başlaınıstır, Burava ııe!en menfi tes· 1 -

.1 . fak t t · • ::ocmen ge ış ır. emen er ıs- haberlere rto··re Ged· hr. .. . ır eri olınustur. 
mu .. ddeL harp genıı erıne re a " ız ne ı sur-'-' F ,. ·ı•L Japonyada, Sovyetler Birliğinde tasvonda vali tarafından karşılan- vai!murlar netices· 

65 
. ".:"'' ransa, bugün mağlup ve >ı ..,.. 

etmislerdir. milli müdafaa masraflarındcki •nıs ve bunlara çay, ekmek ve bel- se1ınist' 1 santım Viik- sııdır; fakat, Fransız rnhunua 
Londra, 17 (AA.) - Reutcr a· fozlahkla)'ln da yine son on sene va dağıtılmıştır. Bunlardan bh· ır. ryanınası ve Fransı.z mineviyatı-

iansının Londranın bahri mahfil· içinde yüzde 150 nisbetinde fazla- '<ısını Yıldıze" imzasında dii!er kıs- . Bavındır kazası dahilinde de kü- nın eaıılannı85ı, İngiltereyi, eski 
!erinden öirrenildl{!ine göre. !tal- laştırıldı;\-ını söylieybiliriz. Avru- 'l1I da Merkec' Ulas nah .vesinde c.uk Menderes nehrinin sulan Eli•- ınüttefikile de karşı karşıya gel-
van donanması. amirallık dairesi- pa ve Afrikada, Şimal, Manş, At- şkan edileceklc ..._r li ve Kurunlu kövlerinin tarW~- mekten kurtaracak; yalnu: bunun-
nı·n 15 Kan· unuevvel tarihli tebli· rım kap'--·- bul d k ı rak ona b ·· l"~ las denizlerile Akdenizdeki muha- MUGLADA y A"flJ'R DURDU '"-"'-"' unuvor. la • • mıya ' ugun ...., 
llinde zikredilen hadise müstesna A dından alınan b. ı- F" sanın m · e • fi h reheden sonra, Ok,,·anuslarda dahı· M ·ı 17 (AA) O ·ki - Y haı...- 1 rd ıi un rnn. an "°1 nı za &-olmak üzere, Trablusta garp çölün· ug a, · - n 1 ~n· b. haft d f • ·ucr e e de retini temin edecektir. Yarın ne 
le kara ordusu ile isbirliiti yapan harp boşlarsa, ~ııı{sule gelecek vazi· dür yağan siddetli vdmurlar dün ğ:n sid~e~~i ~:;~~r~~~ettt•"..mv:': olacağını ise kehanet değil. uman 
İngilız deniz kuvvetlerine karsı yeti fikirlerinıız e canlandırabil'- ~urmuş ve hava arılmıst&r. Yavla olan Menderes neh . ":'"""d A":,,;:: göslerercktir. Gün do!i"madan me-

- Bir giin ,yolun dÜjer de Dedi, l .,iç bir mukavCf'IPt .ızöstcrmeğe k- r;7. t ••• I · Karaçayır mev 'erı su altın- ve Nazilli ovalarınır~~v: b:S~ şimei şebden noter dogar?. 
A. ŞEKIP sebbus etmcmis'ır. HruYl..lT NUR IRMAK Jadır. dıi!ı bıldirilivor. Abidin DAVER 
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Avlonya Hindisi!.. Y-e-ni mecmualar 

YARI .'' A m YARI CİDDİ 

Kolonya suyunun yıldönümü- ve yeni nesil \ 

iz· 1 Ba çeni 
Mahsulünden 

, ' Yazan: MAHMUT YESARi 

~uhtelif ordulard:a~~~~~~1~;e,:~~i ~az;::,:n ~~~ıı~;:!r;;e::_ m~z~~r ~~r1ı~~.g~lr;ı~~~a~~ı:.1~ıs<;,\~. Kibrit a\dırmayı unutmuŞ- AğztnJza layik - Gayet nefis, Nadide 
°'t'~<et~ı ,..ı • ..... -- -- ~ hifclcrinde saloihiyetli ~2snak baca~Jar. 1 Demez mi? Ç~poıı. buna da: 

G 
eçenlerıle Fraasada, bu lha~~etmeiıbın~ \iırislerinin, halef- ve salahiyetsiz mubar- Sırtta modası mechul, kirli bir - Peki! der luışar. bir meyva - Acaba ne olsa gerek?. 
gürültü ve patırtı ara- lcrının , c mafe,-kiın olan general- rirler tarafından, a:enç neslin ya- hakı caket. Içinde. yakasız, kO·'\'U ! Bu kosmaların. seğirtme1erin 
,ında kGlonnuını. dört lerl.e zabitlerin \ere<el.lı:ri emirle- zıları, tc~ebbü,leri btihza \C mi- renk bir ııömlek. Tarnrsa düzle-lardı arası kesilmez. o. '1rtında 1 - · -, 

:ı>üzuncu yılı ~s'it ediİd.i~. Bcı· e- re ıtaat ,.e oı;ları taınamilc ifa e- ıah menuu haline sokulmaktadır; sen. t~rarnav1 unutursa kabarıkla- hep keien caket, ya!!mur yai(ıyor, j Yazan : OSMAN C:EMAL KAYGILI 
vin li.nını gayri mii!ariki olan ,.e edcegım. Cenahı ıı.ı. yardımcım bu muharrirlerden bazıları I<ni şa- şan _kırlı kır saçlar. 1 kar savuruyor, l?Üne> terlctivor. _ 
bor ai;n Se\•e seve kokladıg~ ınm ohun.. irlcrin şiirlerini ele alıp, bunları Bır tevıye, hır şey arayan ve ne• hı raldırmaz, avnı tevekkülle l?İ- G .. . b Jd - 1 d 

•- S yazımları, -kolay ve avamfiribane aradıi(lnı da bilmivcn ufacık. kı-1,der ııelir. . c~eıı gun, ~·enı a p_ap o ug~ı~ı sa a ~ıkm~d~ ve anladım ki biıi 
,.e siirtindüğümiiz inşirah \tricı o\·3ct Rus3 ada )·t'ınin, İngilfe- bır zat. olobuı.te kulagıma egılıp o nefis. nadıde ,.e ağzımıza J;'i) 
bu ıuyun garip ve aşıkane bir ta- redckinin heıiıen ayni olup onun bir miıl~haza ile- timarhaııc~ c ha- ı pıs. kıpış. dükme l?ÖZler: Büz. ük, i- • Bir ı:!Ün sordum_: . dedi kı: hediye daha gelmenıisti. Ertesi n 
ribçesi vardır ki, evveliı alını bir kadar. uLun siir.r. llalrada: 'ale edıı or, hanları da anlasın çerıve çeltik )"Orl(un aıızı, vukar- - Çapon, nerel ısın? - Si<e, bugünlerde bizim bah- şamsa ben daha k~ d 'r 
sok kisi bilmez.. - Yemin ederim ki, Krala\'<' ha- anfama"n. ii-tadane bir ga.1retkeş- idan sarkmış b.urnuna soruyor: Ne İstanbulluyum, Mahmut bey. çcnin uıahsuliinden naçız, fakat girme~ biıinık' ... d P•. abn 1 gdı . 

ı fi 
. likk bıı Jrnbil ~ a7lları pa,.avraya 1 yapacaksın? dıvc ... Y.'.uka.rdan_ sark- Neresinden? "d.id . . . .. • ı muı eı ı as ır ı. 

. k ç• .. ' .•.r diğinc kaııi olarak kalcın ,,·ü- m .• ıs u_rnu a,_ uzuk, - lcerıve çe- M_usa. ı_ıa tas_ında doeınusum. dcrsen1, bı'lmcı11, n1akb1ı.'e g..,.er B' uı_ eme ne ''erırsın? . Kolunyaıun mucidi Jan _ Mari - e erıne, kanunu c>ası il~ dnlrtin ' 

1 

b d b na e \•e enfes hır hedıyeeı.k gon- M'" 'd . . 

Fa rina uag1ında bir cet.acıdır. Bu ~aır anuıı.larına, ı..ralın \ c '\atanın k N ak G -. 
1
• • . .·ut ıı~ or. ilde ge~ende bir akşam '"· agzına sor U\ or: e yapac - ıi ısınc. Insan. musalla ta- mı'?. . . ıra.z yorgun ,. dalgın oldu»ıı 

adamın bulnıuş olduğu formül. _:;(' aıncti ıc:ın şaJı~ın1a tahnıil olu- ? d' <l r· ~ kendince sır{ tıbbi mahi,·eti haıı nacak bütün mecburiyetlere sadık gazctcsint!<' fıkra. <;~r~ışh~_an bir ısın_: ... !.Ye. , . . _ ı f.ın_.a <.~n;·ava ızelnıez. öbür dün- - Aınan dedinı, rica edcrinı, ni- ıçın bırden mesele,yi ka\'rayatll)) 
, k 1 ı•t, gcm.lcrd•n bı·ının şıırı·nı' al- Yuw_ nde, ~.a.stan_ co_ k, haıa,.t 'or 1'·a'a eı .... <.,ı_. . . . . l b k rak sordum· 

bir s~i,•lite olup, su,·un ı~ın< a acaj'(ım. ' 1 l 1 F t b O g d çın ZH ımct U)uraca sıııız? . 
""'"" " 3: nus ,_·c nıaJ bulnuıs nıa.-,riai gibi ıı:un U.Runun ızrrı \ar. a ..... a u

1 
, C\l"" çc·nc.sı ıçer e, ge\'lŞ ve- A b J H 1 

ltl·r ı'kı' daıııla kal.Jlarak ı·,,·ı,·rdı Fı'nl,'ındada 'eıııı'n şeraı"tı' lıı'r . . .. "I"'> ' .-·-ı·· k k d t". "b· k ··fi k . . .. .. .... - ınau a~ını, ııe zaımet, hah- - aJrO a, ne nıiijdesi? ~ · ,, .. f~t:·ndı!-.tnr hir fıkra ın<>\'Ztıtı \apınıs vcreun :'\UZ u ısacı a amın a- · ırır gı ı l·\ı . evıflı guldu: h· 1 .. b , Z b 
G<"!'.ici ıısabi buhranlara kar~ı ol- garabet arzeııncktc \ e b,i_ı ük kom- O ·· · .. .. . · , . yakları, kısa günde 'k' y·· . kil J - Mahcıut b, • ı· · çe ma su u "· aten unu, Al- - O nefis. nadide, ağzım>La il 

""" ıtııhınr bıd;ıbılmek nekadar " 1 
· uz o-1 ' ' "' • sem ımız Mu-• J· h · · k ll· · · ı ·ı · k ı d' b 

dul..-;a nıüessir olan bu ilciç. lı"'ari- şusunun korkusundnn muJhe111 ol- ıniiı•ı'-iiu<o;. ... 
0 7 

.. t 
1 1 

. d'J k me~rc c:Yer• . EYel, onun partal is- ısalla tasıdır. ~ '.ebr_nıı~. u aı: '~ ıu~usı e sı- ~ 1 
- tr ı~c ugiin geldi! 

d 
ti d 'b t b 1 d - b . b' 1 . .... ... .. ı 1 ,u \a ı e a- k ı· ki , ~ zın gı ı ahpapJ·1r 'csın dıye' ı· ? nanuı 05 arı arasın a rag e u - ugu arız ır surette an aşıln1ak- lt·ın yüılıtınt·o,~nı de 

0 
d .. "<i!'Dln ı ara arı. mesafeleri, bir Bendeki de buaalahk \'a, onda ~ h Jd • • · "' · - aaaa. ne) ıni~. artın ut n1 

n1uşt11. Ya~ı ilerlenıiş olan mucit, tadır: 1
1
.. - '. _ . erece gu· aç kurt gibi yutar crit~r. bekar l.,:ı.F bi'e yok- Sordum· - "i'u •l c, zahnıet olmazsa, a~-\·a ını. portakalını. ınandaliu 
unr h11hnan1apa ınıkan '<ık ' ... · ; · • llıtf •d · · · ' hasıal.iılnıp _)atağa Jathğı sıralarda. - Dc\.·lete kar.;;ı n1ilrcttep oldu-

1
; d b" ·· "'dd • · Soorcula.r, ,meraka düsebllirler: - E\"Ji misin? c eı~ınız. , mı, turunç nıu'! 

r ·ı· " ... 1 P 1 ~ b'ld"" - d d · .un aı. ır mu et C\\U C'ki K. b ? d B b.. . Ii" l ed' Et 'f il l b t . oı·mu u., )egauc \arısı o an u ~unu ı ıgını \t·:ıa UJ ug1un ~n- ı _ . _, . b 
1 

d . .. ' '• ım u. ıve. u ızıın gazınocu - ıc e'\· ennı ım. 1 - s ag uru a 1 a,y1111, es ag- - Cık da JUkatrı.·.-a bab., sof.,,. 

dk
. • · ( t · k ti · d ı ·ı· .. . . \cnı )Cilt c~ 111 c bır mııııakasa O v ~ • \' h • G'" ·· .. ld 1 hırnlhh' 13 k ) namına I legcıune emane e lTII~ •as crı, au ı ı~tı~:a~a ~ebebı)ct 1 " • • • •ı _, . . :: ~e;.ıın \·e ... en. (arsonu ·a anoır. orunuse a anF-ıama ı. AkıLt1ı _ ~ · a ~-~ 1.~11 • -~a"a. açar~a asılı duru~or, görliısün~ 

\'C birkat· gtin '-Onra gözlerini eht:- \erenl<'ri. Vl' bu surl'tlc hiih.Unıc-J'C" ıııtıl~ın,ı_r .1u .. ı:ı.ı •• nı:~'!:lı' lakın Ar.nn.a, hl'r~;t:.:> onu cÇapon• diye imisl :ıarın, olmaısa obur gun bıraz top-

d k G 
'dd ' ı · d · · · . 'ı·ııra Jırr ıkı t··r·ıı dii .,,ı1 ç k . 1 hı·ııı k d' I .. . 1 .. I b" - Canını, !'.Onr~t gC-iriiriiz. Xt•J ı.)t"lc apaıru!-.ll, a)·et cı ı \"t: tı C\ ırıp ıhtıl<ll r.ıkaraaları };a- ' . h'. ' · ·· 1 - çaıvrır. Onun aizli bir kcvfini keşfet- • · en ı c cıgcL1n1 e guzc ır · · ~ ı • ı·ı:t r k k ı ı -

1 
'"" d ıuış gelen, ~in1di ~en, or..u shllc! 

iotJU. derece !-ı'-1ılg:an olan delikanlı, nuııu e~asi)·i de:.:-i~tırer<.·k lllC'nıle· ııl • h 1 k~o ~ · 0 li~ıgnnu an an1 1ş Onun hic otur:l.ıı~unu görme- mir.;tim. BeLndc. ufrı:cık bir cdse 1 cn~et ~ np.ırak ınahdun1, ~ah ut j k" . 
o ~ul.it henıiL bir mektep talebe- ketin rahatını selbcdenleri hemen °.•<·~. '. ., bıl' ;ukııt hasıl oldu. dim gibi. Gere, is olmu>. u'•uva-har llu. onun siliıhı. tabancası. Al- k~rııııe _vasııa,ilc dc,(cthane,e 1 1 -

11;~anı ~ok .. "•)l<muıı, ~·• 
Uyd.j. Aıntasının bu icadından is- .ihpar edcctğiıne \·eınin ederinı ~Hll( 1 ısc gt:n:;ler, telt.rar ortaJa mamıS5rt, ailııdiiz. n1u:ıai<taki kü-' dıcı bahsıslcrlc ·bu tabancavı incır 1 gondı:rırıın! Malitrn a, ht.ıhçc nıcy- c a ne 

0 uguııu gor! 
tjfade etnıek üzt•re müteaddit kin1· İranıla ı'se ,u · k'l k LI . '. · 

1 
otıJnıı"? \t ~an'allarıııı ~. a~ın~k. teş- c tahta iskt·ır.lc\'L ili~i!·. "hablİra··nsile dolduru\'or Oturduö-u vu~ 1 \ası ha~kadır. 1-iC'uı. ınüh.arcği ken- Bir, iki .dakika sonra, ıncra~li 

. ·, şe 1 u ;,ı •na"- "ıl "lıııt'• k· .. . b 1 • . •' 1 . . ' . d' ı· 1 d'k . b' ı ' r 1 ieJerc nıüracaatlc ufak bir seı·ına- tadır: nı _ • .. . ... -~ıarıuı .'erı~.11 ::0, u ı~- rahat a dnL.ır. kl. a\·aküstii nrada bir. t.:ekivor., .1 e .u~ı c 1 ın_ı_\, bttyfitnıiiş, ~ctiş- I ~.r 'c :ıut1.yarı. s..o .''-'a ~·ık1nr~. ıı 
)·e peşinde ko~ınu~ da mu\·affa;.. - Ben kur'a neferi Kur'an üzc-1 u~t)or) ... ı. Es~ı - ycnı n1ut~oelcsı- Pat l'D b:r YardJn. müstc:riler Çapcında kcviI tarnam. tırnu.~ı.nıdır. A~ıını:ta 13.~:ık, pek de. gorscın be;:t:nır~ı1111? llıı\·ardn ~"' 
oliılmamıştı. Pol Farina, o sıralar· 

1 
rine yenıin edtriın k.i , 

3
_ ·r . _ 111 ~~ .. kahranıaularını, Yenı l "ol, bir 'and<..n, \"ahanı. hic durmadan Patron. onu. ara sıra kollar. İzin ne(ısıtır . · lı, koskoca bir 1"rahzun hurn1;14 

da, pek seı·digi \C henüz bir türlü' krri~·cnıi en l'henlmi,~tıo.i6• 11b?1 as_ Kulluk \C kı~~n.~n de Hanıle ınec- !"~ kr·~arlar. ver:r. Akr~bası mı. dost1arı mı.} Adaıncağız, a)·ni ıncscle Ü7.crin- hcyengi gürıni~-c,inı ıni? Ifı l 
ilanı_a~ka ce&aıet edemediği genç r<·(te bile ihnıal ttnıiYe<'e~in:r ~~- mu~arında gu:u)O.i't~z. Daha Ön· - \~ahan, çars1\·a ı:it turp al. bir ··Lri vard1r. fziııli e:ünlerinde.ı de. bcJkı tlah.a ~·ok ~c~·lcr ıo.O;\Ji~-<.·· ıntibnreklcr ne de olınn ... nt ,it 
\C gu:ctl b.ir. L.t.ıın ailesine _g_ir~ı) nıin ederim ki. ~alını; İ<:İ;, Ş~hlık ~~: an gazcte.~ın<le hır b!"~annanıc ııavdanoz al._ . -~.. _. . Ça~~ı~ ?r.ava ~!drcr'. _Ora_da. onun cckti. Ful:~t ben_ arh_k._ inc<:cğinı ballanını.:,.!ı! Ilatllı, bunlardan j~lı 
('ıkmakta ıdı. lLr defa kendısınıu için, yatanınl İ<;İn fedayı cana lıa-ı ılan eden gentler, ınab.satlarını vu- O. kol~na scpctı tak.:.ı_, se:;1rtır. ç?nıa.i'ırlaı .nı ~ :·-<_nrldı. \· e Çap.ın I .'ere gt•!n11ş 0Jdug11111 u;ın, kendisi- 1 iit: tauc-,i fa7 ıa olgıınluh. \ t.' , ••.• ~ 
de da\.'etli olaıak bulunduğu bjr zırını • zuhla otta)·a ataınann~iar , -c neti- Pekı. bır •Prens, sıLı kcnd:ni r:ı~ınta ı il(' son sc z olarak· ı gunluk ,.,··. ·· • 1 1 ., ... ·· ·d d ·• I I · . ç b b · l . · R·h . kl • . · . . ızuntocn !-.ıJ)ı r:rın< aıı ı r 
ı.ksanı )·emegı t:snasında gen~ kıL A\rupada f<' r . d b .. c<: c 3\d arının ına ılyetı, herkes· - apon, ana ır sıgara a. \erır. a ata \'E'.'rmc c de kal· • lt'~ekkur ederıın! 1 f . 

I 
· . . . ' . r a,:-.n e en ugun-

1 
. . 

1
. 

1 
. k 'dd' 

0 
. !·. k .• k d: .... 1 1. . . . k' .. . ?Ull'> so anın bır l .. t.·neırınıh1l.~ ht' 

u ,;,ek bır fenalıl. gccırır. D<~l.ıkanlJ. kii lıarbin uf·•\\ b'ır kısmı da 1"36 çc an aşı anıı.}nra cı ı~e ahnn1a- . para\ı a .ı. Osur maz, .en .nı O\ e sa .\er!ı ı, uc Dc\'tp arabadaı1 atladıııı Siı1ıdi . •l . ··- . 1 l . . t • • - • • - • :_ı } rd p k' rr'" - • d.. . . c • ':s \C erın UZ<:l"lllt.' h"' gıhı \a,ılıı "ı. 
am~asının mucı<lı oldugu ılacı ha- da ki n1li,te\ lilt>re kaı·~ 1 is' ana bas- r 1111 ~ a 1• - c 1

· • - un eazıno\ a onnıc-z. dü~liniiyor11111: Acaba. bu ınlikrinı 1 
• . • · ' 

\İ k~\ü_k ~işe_l-i .<.e_bindeu <:~k~rara~ lı.}·an ll01be~ıstan «lmpar.atorluğt~-ı Geuçliğin biz~tihi eneıji \C gii- -~s.ıI~ade r:nı _ararsınız?. Çapan Patron, onun hu,·unu bildiği i- adaının, bahccsindr krndi elilc di- ':, ... ger. du~:ar.c:~~h~. a~ılı ~o<.·a h~' • .-

d 
. ·-· . . llu» sıra~e l" ını~ u un ugun- . . · ' p· I · · d"k·· d · · ' · ·. -. ,.. · ·· · · · ıı.ıra a, geçırdıgı buhranın tesırıle dau ,-al..tile orarl· :- . 

1 
i sını yurutnıcl..trn kaçınnıı\ alınr - Jre eriııı 0 ·tıvoı-, er. ,.e ~i111di vine ktndı elilc topla\ ıp hr~eJerııı uzcı·ınt: ~ap ... arı \'r J(~k t:r• 

ie\gılı~ıuc bır ı"-.ı dan1la ıçıreceğı 1 • da . t t . b 1 d ~ zellık olma(iı hlz1n1dır ıniHil~ıaza-ısıı:r ... ıa\ı gctırdıklen sonra. cin umursan-:az: kip. biiyiitiip Yeti~tirn1İ\ olılcı<•ıı l~.' .daha onct gornll'tlll"- ol'a'hıııı· 
- b' h k • b I h ' ' a rarı 0 an 'c- t ı · k' b b'" l d' • ' t 1 t L' ·ı.. k · - Nerede idin Vahan? · · ' · "' · ı ı · lıinı ır are ·et .c u unan asta, . d . . . • c.ı ın u o~ c ır di.} c de onJarın a ea ve c '"' e 'crere · neşrıyat . giizel bir denu·t. ı:~pnrak bana ik- ''1 :ya~ ı 1111~ o uıı bu hurn1a <·:-:.'.ntı· 
l.ulilc ~i~e~e do!..unur \e muhtevi- mın en de bır nd.ı ze bah..,edelını: her y:ı. ptıgını alkrşlan1ağct da ma- sırasıua gil·ınck tçin kı)met ibrazı~ . Ça~n .. ce\'ao .ver_mez. ge\·ış ge-j' ram etmoJ.. isledi·~,. ı><k r.cfis n '!erini bcıı Ll't'<le "ııı;•raklıın~ 
)alı. l•·,adiifen tia\'eıliler ınoı anın I·· dl Alllalıbm ~nııur~nd_a -~ c mu- hal ~ok. Sozii, halt.~ılık, Hnilik nı bcklemcl.tcdir. Bunları. acaip ve tırır gıbı kı: kıs gulcr. Onun. ırn- a"zınıa l:ink obn 'C\' ne' di." A- ı Osman C e-,,, l KA YG/ L/ 
da bulunan l1ari'-.li bir 111adan111ı ~oı. ct•ı., la e~ ua~rag-ı onundc .}·c· h{l'kjkı san,at cerr\'aul·ırı g• ütnıek garaip dolu siir \C nıakalc nıu- zınoda vattıtrını duvmustum am-rc=b·1 Yar~ tatlı ,.ı~·ı' · a 'h f a ' 

ının ederim ki men l •keti · 1 · - • ' h • ma ede'' ı· d · d 1 '' ·' • • •' "' ' 
1
"· a- ' ü.~ti.ine J,jktJlur. Bu ka:cadan do . J .• f· . ·. 1 ( nıın ur. i.")ti~en hu n1ccınuoılar Hzerintlc tek- arriri gençlerden ayırt etmek 13- ·. ner · \..Cn ısıne ~or um. kat ,Ycıncsi gercckt<.·u pek nefi<.; 0 _ f 

hı,'tı nıo.diı4.;'ll}l ~ ... !Jıı Pol, nıadama a\ .. eı.ı !-.1 cttılc. lınparatoruına da- ı,if ctınek isti,·oruın y . y 1 zın1 . Gaz;nonun orta kısmındakı duvar 1 h 1 h f · 1 

1 
{ 

iına so_.ıdık kalacai!ını. l"cınin ede- i .. .. ~ · enı 0 ve ş tarafında duran iskemleleri rtös- an. <=. c o~a ına coln o.r da~ anını-
~ıi ayı ku"'hra lıaL1rlanırken, et- riııı ki l ır tc h' l. k"t k Kulluk n1ecn1uularının kndroları a.}·ct yeni neslin piştarları, rid- ·c ·d· k yan ınıs kokulu bir kıs arıuudu 
r-.. J ... l'ilİf bir .L..-}iha ne~reden bu . H p ıç llr Ya ·ı ·a~mı- r k b" 1 -· 'ki'!., . . den bir hareket ;ya)ltnak azn1İ·1de ' l ı: . ı k f ' yacağJ1u. lıiicunı atesi içinde ve -u a ır ( egı~ı ı nazarı ıtıbara _ Na bur ad . te ~[ 1 t b ~ nı~, ~ ~ ·"a. _ar ırtınaları ba~lan1a-

Yugoslavya - Romanya 
ticareti 

6.U) U ın:k bci;c.ıcn uıadaın: harbin en l ar \e e.;. <eti fi ahnmaz~a- hcnıcıı h<·ıncn Lir. Bu iseler, san'atini iu .. a etn1,·k iste- G -_ . a.ıs ı'' af.ım!u 7kv: dıgı ı~·ın, ıyı('t.' gc\-r<'kle .... ;n, SU\tı· I Bıik'"E:', l'i (ı\ <\., Stcfa 
-~·ccazipl-.ck.u .. ::\cJ;İ.İLel bir d ı' 'ı :I. n satıa- ~cn~lcrin içinde. İ"ıtihzarı, takdir- dikll"ri halkın dilıi1.•, idrakile, iis- o<l lazbo:nonbU~l dar~a araoınca. ı_ılnusnlı\cr ... in,lc.-:1ıetiniaArttırı,ın .. \"C l{ır.anya ık• a .. n .. ızır ile ,~ll 

t 1 ı 1 b d b
. k !""ın a nıpara orum ve n1para or· t . lb . • Jı"ıbı'lc konıırs·ııı1J•r E'· b • ·ı · t" a ı s ,r aıre \':tr rrıva sıl- 1 · ·ı , ' - ı . r· · ·k k 

U\ a c ~u~ u.. ..ına un an ır aç. 
1 

k .. · • . crı ce etmışltr de , ar; h!ç tanın- , . . . ~· . •1 
• z er, ı ını a· ; . · .. . . _ · , ; ; 

1 

anı nıanaı.;.ı c ht-nı&.le t:rsin di:ı·c.) ı..:os.a\ ~ a ~' ın ı ' mc ,ıc e ._,r 
şi•e tedarik cL ,,.k luıtuııda bulu- 1~1 b '.~;•'. , can 'erecegım. Za\ allı I mamı~lar, hatı;J <>ki Tiirkçcyi de bırlerl_c ys .. ı~ılmı) kocaman serle\·- ; tes.nı :~r.rer. ! ahatrn. \ u~ao. ~;r~.. ı,rniiı daim da hrklctilcn >llP'"" 

1 

smclakı , racatı • l"rt nihaH l " 
nurl'ıanız rntnnı~ 11 olurıun .. Pari~l' • a t er.. bilmiyenler olrlugu gibi. halı lafu gı~ıaftau ~akınnıak. ge-ı K :.~'c, oı~ja '.:·:1:~\oıswr, · bir c:kınek \<.·~·;l altın ay, ası nll~·- :{adar tanzı'r' eo r bi- rruK \t-

gOture\İ11ı .. dt:ı. H ri~to n:u11ında Yunanlı Acaba ınii:.,bıhb~I halk san'ati rek. Hele ~:11rler! Ben ka~ahatt oıı-ıı. ab.,1.~r~nı. k_aıl1ı.ıuı..ı: .. co:.;. mü- dı'.' :'\daınc;tS!'ızın. kt·ııdi t•lin1lc git- ı--ıza1amı~lard,_ 
- IJe,,hdf, ıu danı. llu su. ;un- b' h b d - 1 d · ları ala.}-a alanlard·1 dcğıl bizzat ·um ıı a\ır acı. ı t · ı t 1 d -ır 'ı pa ıın ,·ar ır. uaınıııa on at "n bir se' lcr ünıit k d"l . d b le • ' . - Yok ?l'ahn1ut be\· deci!. Ol- zr. ı:r c cınc ~ aparan., eınesinc --

nuııııı ilıL>l' ttl ;;i bir ıl.ı~lı ve az )icmlel..ctinden gen' Ya- ı edebilecek miyi<"! ll<n~c· >İmdilik btnb'. '"1'." ek• u '?'onıı~ı. O ınertc-,maz , • • bakılır,a bu. belki dl' a, rn ulaeal.- Romanyada İsyan çıkarm Jı 
nıil.tJı d.ı k.ılıu,~tı .. O da .şimdi dö- , '·' b ·· · 1 ' - c ır ıya ·at gos!crsııılcr, kı o · tı ö, le ,.. dal ı d d ıı lo.ulıui.ı.~ Uulunu\ ur! ~ıuG t;·ıkan bu aJa.n, birkaç 'akit u. um.ıt,, o unanıı~ acak ~erecedc, nıü~.tehzı a!"ı.thırı tnkdirlc susnıa "a - Neden olmaz. F~relerdcn mi . , .• ı. c ın< n ura ura a ııı istiyen bir grup yn.kalandı 

- l'"ı ııııılıı· ı· ... rlıaldc lııf·e'tını· .. ~all .. aııJarda bulunduktan sonra za) ıf \C .rıck u~aktadır. Zıra. kah- nıcc:buı- kılsınlar! g lı::orkuyorsun? sarı~ı rengini alnus olan o canıı11 
- ' ~ 0 ı ı ı ı · d j Hl a k I d ı·· \ ·~' al;ıt·ı ıırnnra d~ll:ırile koparıı1 Bük re;, 17 ( .'\..:\.) - Stl'la• 1 " 

Olat:aı ~ııııı, ı·in;ı"nalc)lı ı'-l"dı"g· ı·nı·; staıı_ ııı_ a &;:r __ ını~ ve b.ura a. 3·cr- - ı ne .• -u~c crın en t un~·a~·a ha- Ileri tarafa t•clince·, nıi.ielliflikten Geviş getirir gibi kLS kıs ,qülü- 1 l J .. 
h - u ~ -".. .. ı ' :\I b ı b.ıp ~an at - J d ~ on .".r' an ~ık __ bir hcYC'nl.. yapıp bi- iansırı_D mı..haı.)1ri bıldırı\"or: 

kadar iuıal tt.1,·ırılir::ı.iniı. <';;;ntı":- ıt. - utc\'azı ır ote 111 sa· 6 ~a~_ı aınaz: sonra a ziyacle J..ayar'lık Y:-\}lan ga:ı.ete ·~ vor: ı kd D..:likanlı, o ·,,•,.,aı11 ,·1ı.. del, ola- lıihıJ_ı.r. )Jenıl_t·kct.11nizi kendi menı {"ben old~nn•ı dı~er~k de her :-ı·u- ıı1.uharı·irlcr n1ey.zusuz kaldıkçeaı, - FarC'ler. bana. ne yaparlar? ze o~ c ta ın1 rıl{'tt·hti. J-"akat. bu J Ro:.~anya ı:ol sı halk. ıs)~- 3 " ı • d ı ı d ı murtlad h hevenk. h<.•lki de Iiınon,ul;lar, hu- tc Y:k c ~1.:n b v.a n~mC'.i. - da.,, "' 
r.ık l.uııtlı"ı bıı ;ık Pari•lt' '-""dın·.ı Ch{'lJn cn, J<ı crı c ası vata11- . ıgını .et• ~a ır sanıp ortaya ,·ur abalıya de' ip. gencleri ele a- Doilru. l(orkar. F.acarlar. e , ..., -... 1 J 1 d 1 l f · k ır1k.J11· i l J 11 d'J • · Stı~i ca111ck:11ılar, bn~tıSİ gİJbrelt'r. 1 IJır \'a ılı i?fUPL.nU ~- jan:ı C• 
L:ı.1araı-.ah. t.:e\a ~,erir: 'a~ arın an ala se\cr. asıh 'fiir - ., .. • .:' , .. :~e e. ıa .e ı ıncz. San·- l.~·orL.ır ''-· hiinrrbnzlık .gii~feı-Lror- - Peki. neden? fı ·ılar . ·i I • . . . . . kar ıtır 
• -- ı.;_, et! maJ.ıın, f~kaL. Yazi~c- ~~n:::.ui•:;~a~ık~:,~:::;~ıırde;0m;:~: :!n~~~~,'~" ~" ,.;~:,:~'~d~·~r~1ı~ r:~ lar. ~': onların bu i'tihza" v~ n_e i acıl:r 0;:~:rı,~~orsam. kepenkler 1 ti; ilmiş

1

~p~~~.~:·;.hıı~ı:~::f :ı::,:.) ·~·~: 1 _tz~k \·aı:Pr au ıdakı Korr 
tun ınu:-.aıt dl .. ·ıl.. Kabıl ols,a.)dı . J . T" . . • fo . k h Oc delıkanlılardan bazılarının ıu- D · . · 

1 

runc hcv~ngi d<' olah!lirdı' o gece sefı '''"'. Lrı.Kı c"'rün; ._r tl'\ k f cd 
bi~ ~üphc yok l.i bu i~lc ciddi su- rı ~er_ ~e~ ı . u~Atuı-. Hrıston_un bu rn1e ~ ap~ta e~1 ra~an Yl" henı l~~nr. nu~galoınunilr1·inin bize liizu- 1 - emek kı. keten raket sırtta. e\ dt~ bir c;.e ler a. . : - J ':11istir. 
rt·ltl' 1 , 1 t'..,''tıl 

01 
trtluın halı c~h degıldır. }1.:-lyır cemı~etle- de gcuı.., hır 1l·Lkık. n\utal<'n ye nıu Yok l{ı,·nlct olnlrtriLk<'a me ya·ı:n-:ur ,·ağıvor. J.:a;.· savuruvor. f • 1 1 ~ ı,. '~ınatlıı~. 1-k'lkat e~ ı 

Kadın _lı,ir an~ düsü~di.ı.'"ten son~' ti tarafından '5.ki olan miırac~at- n1ü'.:"alıetlc; bahu!iius bir kurlret işi- dana .. rıkına;ııasını hilnıt·k ·ka'fı:d;Y- ~<ın'"s terJe~ var. hıc a1<Lrmadan lc!!ı.ı sn '1~ 
1
' apıl a·~ c;ı ar t>n, 

8 
- B' • "' 

1
. · 

1 
k 

1 
. . • • ' • ır. . k b d - . . . ıma g< ıııre eH .. ~ınc teınhih et- 1 ır japon askeri operatö-

ra, delikanlı'. a: arı. n1en~nu~ı~c.t c .ar~ı ar, 'a. Lı- dır. lfollk ~an"ati mi kurnıak İ"i.lİYor- 1se .... _r.en. ·asan L ~hl kecıs;nın · tı'ııı• t 1 b l d h ıt • k d ,_ · rüne suikast 
- ı>arisc gelıniz. Sizi meshu~· ~~ 1 ı~a ~~<'""ı. nı\ c 111 • c, 3 a 0 Gcnrlcrin i~intlr, ciddile~ip ha- Jar, onlarla h<'rnbl'l'i7.: lilkin hu is ~1 Cl!t·r uv ·usu a ıa,·c:an uv:,usu 
. · nısbe!ııı lnkınde nakdı muavenet- k'k b" k'J.. 1 d .. .. 1 h . ·. ı ımc<. • - Bııgiin. ıahut ~arın bize, bir , ıtrıı ;ıt.-ılardan bazılarına prezank 

1 
d L 

1 
l{ d' . ı i ır tct ı 'c mii~a ıe c ~olu- ne Kııllıık ka ıı ,. anesındo ı-e ne Toh·o 17 (AA) D me • r . ' . . . . er e "" unur. en ısme arasıra . k 1 , 1 ff k d k ll 1 . . * ahpap bahçosi,,den neli' \C nadide ' · · · '' • a ' edcrıın. Bana ıtınıat cdınız .. Ser- ; . Ik ., . . na gırere ~a l~.t' arsa ınu\ a a c ba' 0-1 nıaha er< c ın~a c:dılmez. . . bir hedi,·t• gt"lecrk. hnhcrin ols 1 sırını :ııa-bcr verd ~ne core. JaL.liJ 

,-et sahibi olursunuz. ugraıım. Hı aten sakın olan Hrıs- olabilecekler nıe\.·cut. Zalen bir Etiid bahsine glrmi\·orunı· ı·ünkii Ben, bu bır a\'UC ın..:a "f " un d r· N ı.ı· . . . . lo Arnanıtlıık harLi lıaşladı:>ın- k d . . 1 - 1 • .· 1 ' ı . '. h .. ·• l k" . nın. vazı el da. uelen 1"'dhni belki de yani . or usuna mensup opera or o:. h.ısa lnr ter<-'ddut de,-rcJı geçı- d • L . b' 
1
• 

1 
.. " J tsım a ı~rı\ zor ugunu an amış lenı nes_ıı ara!-.Jn<a Htnuıı telaffu- ı ıssıı,cc ı asalete haYran oldum. ,.ere .. gelı>ıı's dı:, .• ~ ,:·erı·~ ... çe . :~ l'a. Sangha\~ im~:\'tıL 1 1 mıntakas· ... " 

. .. . unncrı asa •)et '' anıcı crı ızbar . • · k . kT k d' · .. d .. 1 1 k • " •' vırme ren l'ol. h!rkar gun sonra Parı.t k J . .. 
1 

\e .,,. enara ce ı 111 cn ını mu- zurı an sınır enen l.'r pe cok. Mahmut Yeşari o aksam~baktnn. c~·dcn bı'r ·• ı·Japonlar tarafınd,1n işg.:I edilefl 
'd ''"d' d · 1 d d j etme te, gnzete erı muta <'adan son · sc-gı er. _ a ın c 'uran ma aın " d' . .. p · · ' kısJPında bir Sl 1.;.ak kris~sindl' c~· 

(ıllıakika ova_ htiyük se~ma_)·edar- ~:d~:~ 1 kendınc stralcJı )apmak· 

1 
dır altında halkı ı:;ılarkcn. Ç rl 

!arı ta1oıtır. \ e lıırkaç gunluk fan- . .. . . . . . -----· - Lokantada ler taraf ndan a .:'a" ikı k• rsun'' 
li~ ~1f<"n ~onra, bBdiğinıiz kolonJa 81~ gun zı~ aretıne . . gılınış~ın~. Ş B. k B. .ı;.. karn!!lclan ·vara1ann1ıs ... ır JaJJ( ıı 

:il tı ki t l ı ı - Mı..steri sin,rli sinirli g su) u tifarete arzcdilnıis bulunur. • u &ı a 0 urnıu ... pı ıç eını..ı ı- -f'i- - arsonu ı·andarmasının w.:ntakaı ı korri<>P . J 13 . . cai(ırıyordu: 
l.,ol hu suretle bir ta~la iki ku.;; ~ or u. (·nı gurur gorıncz: p h 1 l l I altına almasına rağmen kat 11· r 

1 U B (
. . . 

1 
.. d 

1 
d a a ıya ma o muş - Ru et de~il. kösele• .. ,-urnıu'i o ur: rzun siiren bedbahl - una .oru:e pı ıl'ı er er.. e- .r ·ı 1 kacma~a mu,·affaK c Jlu~Jard r · 5 ı k Garson l?iı ümseyerek 

bir hayattan sonra, yalnız zen~iıı 'di. nam n ·arısına· verdi: cevao 
olnıab.la kalınaz.. ayni zanıando\ - .!\Itinasebct'' Gt'cn~ı.; olsun. krıC'anı bıcak- y· 

d
.•. k J d 1 k - Karar ,·erdim: Arna\utlukta 'a \'ara!;ıdı!ar. dcmıok· - ırmi bes kurusa bir cift a-•c' ıı:ı rzugız a a n cnero . yakkabı verecek de"iliz "a.ı .. 

&Cr\-·et ve aşk gibi saadetlt>rin i"-i- alınan her sehrin e~refine bir la· Rcıt>~ka icini C'('kcrek: ... ' 
.sine birden ka\·usur_ \'Uk kl''it.'ceğiı11... 

4 

--- f...ormnvın llar~a çok t ahalı-9 Geçl'nlrrdc bir daha uğrıyal·ınl va nıal oldu. ClJtetı ii::-dürmr·k ic n 
d('diııı. llu sefl.'r 11risto~ u, la\•uk ~7.5 kuruş ver nı. CL•1.·a ,;ııı ,~er- "' 

B nzı memleketlerde ı·cnı aJı1daınakla meşgul buldum. •nıs. 
kur'a efradı, eski za- - Bu ne ta,·ug-u, Hristo? 

.. mantarda o.ld>Iğıı __ gihi I -:- .Hıı _elendim. A) :ısaranda ta-
buk!ıtn de satlat..at ycn1u11le nıukel- ı 'ugu.. \ akıtler nıaluın ! a .. Pek 
lcflirll'l'. Aagşıda boıh..,c n1t'' .ıu o- p.ıhalı~·a oturnıasın di,Yc piliçlt.•n 
loın n1t·ıı1lt!ktcler, bugün harp ha-! başladık, )'3Y3S ya\·aş <:.ıkıyoruL. 
tinde hulunnıaları ıtibarilc hır ce\ ahını verdi. 
•ha_li hatır. n1e,ınu te,kil etmek- Dün Karakö~den ge('erken o· 
kdırler. mesela lloll:indada a ke- nunla karşıla~tım. Koltuğunda bii
rr alJnan t'(rat. u suretle ytnıin _,,,k hır paket, arka~ından gelen 
rder: .. . _ t:ocuğun elinde de gl.iıel bir hindi 

- Kralı(<'~ e sadık ka1acağ1n1a vardı. 
yeınin edcrin1. llarp di. iplınine \"e _ ~ '<'ler aldın, bakalun:' 

ne 
- Korkmayın. Ben, polia kıyafetine ırirmİ! bir hapiıha
kaçkınıyım •.. 

biitüu 3'kcri kaııuıılara itaat ede- - A'kerr ufak tefek k"lık he- Biz de mahpus kıyafetİJıe girmi§ polisiz 

<'eı:-ime yenıin ederin1. Allah nıui- di,.·esi, ucu.ı buldunı da bi; de No- Bir İsnat 
niın o1,un. el hindiı.;.( aldını ... 

1 
. Her s~.-e burnunu sokan, fakat 

ngiliı askerinin yemıni daha - Seninkiler ilerli'"Orll'1 nıa-" ı rob;ı· "l'\•i l>eceren11ven bır üs-
U7.1:n(·adır: c.a•Jlah. 'i t .ıd { '.) bır Pl\'t?s \'azmış. E..lierı J?Ö-

- Cenabı Kadiriilmuılak namı- - Haındolsun, evet.. rtn re11sör üstact {'.) a· 
ROi )·enıin tdt"rim ki, Maı·f'~t.-nin, - Yakınlarda «ktırban• k-. mek E •. , - ser:nız fevkalade ciizel. 
v3.rislerİnİn 1 hd}('f}!"rİnİn \'E' hane- gibi hır ta~a\'\"Ur \'ar mı? cat bizım ti\ atromuz ıçın cok 
danı '3ltanata 'adakatle hizmet e- -\allah size doğrusunu oöyli· Kadın - Ben de ıenı çoıt yük bır eser. dedı 

Fa
bü-

Ben olsam 

Bavan hiznıelçisini ra,ğırdı: 
- Kızım. dedi, Kocam senden 

meınnun değil. Du,·ardaki re::;iru
lcr carpık, ortalık tozlu. tabaklar 
pis. yemekler tu,lu. dirnr. Bı.. hal 
fazla de\'am edeme;. 

Damat yemi~ 
Damat yaman cıktı. Kızımın 

çehizini b'r aı•da vedi bilirdi!. 
- Cevizi ne idi? 
- Bir dana ile 10 tavuk. 

/ ... ,. 

Baba bana bir çakı al-
dPn ıahı.sJarın dindar \.'t' ~adık hır \~~·im: Bu hindi,,·,· .'"o•l ı"rı·n al- · d' d p· c ·' ' zengın zanne ıyor um. ıves mu,,arrırı ızayet soi?u.k 
tehaa~ı olacağını. l'rmin ederim ki, dım ,takat re,·si hale göre.· o v•k- • J ı ki d" "era· •. · •na. Erkek - Her zaman sana Ka ı ı · a cevap ver ı: • 
Majrste Kralı. ,;rislerini. hal•fl•- le kadar bekleıni)t' lii<uın kalını· T t b bü' ··ı _ Tabıı· de\•.anl ed-e·. Ben..._ - Ne yapacaksın? .. 

Hizmetcl ııülümseverek cevap 

benim servetim sensin demez - ıva ronuzu ıraz yu te. - rn• ' ,.~ 
rini. ~altanat ,-e :f'refini hi.ırün düş. yar;,1k .. .\vlonTa hindisi olacak ~a- . d' r.1ez D". ın.z., Ben d~ vardun eoe· zin \·erinizde o)~ m b<i,•1e bir ko- - Büfeııin iiıtüne ismimi 

Tramvay yolunda bulunan 
ağır yaralı 

Evvelki !!ece Arna,·utküvündt 
tramvay cades:nde KJmber "" ~ 

1 Rüstem adınr!a biri a~ır varalı b•1 

!cnldP bulunmustıır. 28 - 30 yasiJ' 
rıııd;ı olan Rüstemfa kafata•ı ırdl" 

1 lenmis, kaburııa kerr.ikl ri kırılrrıı'" 

' 

tır. İfade \'Cremiv<•c•ek bir halde 
1 hastahaneı·c kaldırı!mıştır. 

Fatihtr lfa\ dar cı\·arında otur-
duğu anlasılan Rüstemın b:r nalt 
vasıtasının sadrnt·sinc u2raır:. :-. I' 

ı duğu sanılmakta \"e tahk kat v•Pıl' 
1 maktadır 

Şehir Tiyatrosu 

Dram kısmında 
T epeba!ında 

18/12/940 Çarş•mha günii 
Akşamı saat 20.30 da 

BULUNMAZ t:ŞAJC 
Yazan: 1. :iL Bel'ril ... 

Komedi K.ıamında 

ınanlarına kar~ı \Ü<'u.dtimlr ıni&da- liba •... izi dt bcklerım ha .. d.i" ... r'-'k mıy ım. r,'~.. kazacag"ım. ., ~ ... "' .... canan c;o.ktan aYrıhrdım. 
'•~ ~tte~m .. Yemin tduim ~. yanımdan ayrıld~ ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18/12/940 Çar amba ı:Linii 

Akşamı '3at 20.30 da 

PAi'.>A HAZRLTLEJll 
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18 - BİRlNcfKA.NuN 19411 
iKDAM SAYFA -5 

Şimali İtalya ve Tahliye işle ri Tahmil 
(Bastaarfı 1 inci saufada) 

(B"' lara.fı 1 inci sayfada) 

Harbi Hava 

keri iSl!al altına alınması yakındır. 
Hitlerin böyle ·bir hareket~ girış
mesi kin müfrit faşiotlerden Farı
nacci 'ilin kont Ciano 'nun yerıııe 
ııetirilmesi bir vesile ola~aktır. 

(Baş tarafı 1 inei sayfada) sı<.•nda İzmi{ limanından romür-
I ... asın1pa:şadaki fabrika ve lıavuz- İt.ör ve mavna getirilmesi kararla§
hırla, Hasköy tersanesini ııezmiş mıstır. Bir roınü.rkör ilk olarak bu
ve buraların tevsii ve genişletil- p~!orde gelecektir. 

Mannheim'in civarında Lud-
wigshaven'de Alınanyarun en bü
yük !abrikaları&Jan biri olan Anı
lin bomba fabrikası da yakılmı.sır. 
Tayy.ııreler avdet etmek üzere he
def sahas.ırıd.an ayrıldıktan yanın 
saat sonra yaıı,guu ııörmeüe devam Farinacci son günlerd~ ltalyan 

Generallerine billıa. ~ Badoglio'ya 
siddetle hücum etmışlir. Zannedil
diğine g.öre, fasist parti i l(ont Ci
ano'yu da kabahatli ııörmekte ve 
harpten ev ,el Yunanistandan ııe
len diplomatik raporlar<laki yanlış 
malılmattan dolayı kendisini ırnes'
ul görmektedir. 

ınesi üzerinde alakadarlardan iza- Vekil akşam üzeri İstaııbul te
lıat almıştır. Vekil Balat ve Fener- lefun müdiirliiğünc de giderek iş
deki liman umum müdürlüğünün ı..r hakkında izahat almış ve şe-
t~mir atölyelerini de gezerek tet- bekeniıı genişletilmesi icln hazır. 
kıkler yapmı~tır.. . . !anan pTOjeleri tetkik etmi~tir. 

etmislerdir. 
Rhiıı sahillerinde bir limanın 

emtia garına de bombolar isa;bet 
etmiştir. Mannheiın'in civarında 
Neckarstadt'da ·bilhassa siddetli bir 
infilak vukua geMi,ği ııörülrnüştür. 

HARP KARŞISINDA 
- •Hi$5Ai OLIVUT 

Sinemaya, 

Yıldızlara 
--~-ili! Cevdet Kerım Incedayı şehrıml.%- C J t •,c · İn d b .. 

de bulunduğu iki giin zarfında Bil- D ~v eli ~ erım ee ~?'d1 .. 1 .~~n ve ft,~izaha dair 
h 1

. . h . . l 1 enı·eyo arı umum mu ar uı::run-
assa ınıanın tabn11l, ta lıye ı~ e-ı . . ... ~ 

ri iizerindc durmuştur. Bugiiukü de •e Mıntaka Lıman Reisligınde Dünyanın en neş'eli köşesi biraen ... 

bire değişmişti • Fakat şimdi ... Mussolini zalmcn bile o~a ileti· 
dar mevkiinde bulundttğu esnada 
Hitlerin böyle bir teşebbüse ı<iriş
mei!e ciddi surette niyet ettiği 
zannedilmektedir. Çünkü Hitler 

vesaitin islere lifi gelmemesi kar- tetkikler yapacaktır. 
Saat 3.30 da bombaların atıldıl!ı 

bütün sahanın bas\anbasa alevler 
içinde kaldığı görülmüstür. 

Bir inek ban.si otlan sever? 

Hollywood'cla bu 
İl miilıim bir d6-
ctiloodu mevı:uu, l
del.a bir m...ıe oL Amerikada 

bu müdahaleyi kan dökülmeden - Baş tarafı 1 inci sayfada -
vaor..ak istemektedir. Ordu ile fa- bahıi kaynaklarının seferber edil
sist partisi arasında ihtilal başj!Ös- mesini istemişlcrıiir. Bu hususta 
terd:ii!i zaman ve halkın hosnut- verilen beyannamede ~ilhassa Al
suzluğu s!ddctli ve fiili bir raddeye ınanyanın harbi kazanmaması A
ııclince Mussolininin vaziyeti o ka- merikanın menfaati iktizasından 
dar müskül olacaktır ki dahili har- olduğu tebarüz ettirildikten s<>nra 
bin b~şlamasiyle Alınan askeri is- söyle denilmektedir: 
ı?ali kolavlasınış bulunacaktır. «Ancak kayıtsız ve hudutsuz o
İNGİLİZLl.'R ASKERİ HAMLE- Jaruk Am 'rikaııın sarfcdcceği gay-

LElÜN_E AZ İTİMAT retler saye~inde Alman muz~ffo-
. EDIYORMUŞ riyetinin öniinc geçmek kabıldır. 

Berlın, 17 .<A:A.) - Yarı resmi ı Bu itibarla her ne pahasına ol~r~a 
mcr.ıbadan bıldırılıyor: olsun bu gayreti sarfetnıcnıızın 

Inı*liz istihbarat servislerinin ve' büYük bir ehemmiyeti vardır. Bu 
bilhassa R~uter ajansının Arı,avtıı.- lıu;u<ta teşebbüse geçmek ve mu
luk Siı:ıali Afrikadaki askeri hiıu\- vaffak olmak 15zmıdır .. 
sel.<;ri. Italyan .kıt' alarm? karşı elde .şimali Atlantik yol!arının açık 
ec;1~en n1a~a~ı mı:ı\·afıaI?\ret~erın kalnıaşı için bir gün Anıeri~an do
U~a i Jsl:crı en_emmı vctlerıle nıspet nauınasınuı , .. aı·dını etınesi 13'ZJID. 
k:ıbul etmiy"Cek mikyaslarda. pro- gelirse bu ,·ardımdan kaçınmanıa
paganda hedefleri iç!n k.ullanmaiia ga hazır bulunmalı ve bu suretle 
calıstıkları, Berlın sıvası mahfıllc- d · ı · b ır · · h kkınd ki 
rinde nazarı dikkati celbetmemiş t e".ıhz. eArın 8 ~kr es ıgı . ~ . a1 .. 
d • ']d' arı ı nıc.rı nn prensıpın1 m :ş-
egı ır. ' k ,.. k ı ·ı ı li 
}I l I

. ·ı· ~ ş· ecre· ııuşınana arsı eyı e me • 
a en naı 1z propaganuas1, ı· · · 

crıali Afrikada ve Arnavutluktaki yiz.• -
hadiselerin İtalyanın dahili vazi- Cenubi Amerika devlet adaınla-

rın(laıl nll·ı·rekkep bı'r gr·,ıp Rei~
Yetı üzerinde vapaeai!ı tesirler hak-kında en ııarip tahminler ileri sür- cumiıur Ruzvelte ve kongreye bir 
mcklcdir. İngiliz propagandası, si- ıne.;aj göndererek İııgiltereye ya
vil halkın m.3ne ;iyatının derin bir 01l~n yardıının arttırılmasını iste-
surette saroılması, hatta bir reiim ntl§tir. . 
buı1ranı ka;,ısında bulunulduii:ll HOLANDA VELlAHTI 
\re bir inkisaf istihdaf eden bazı Al- BEYAZ SARAYDA 
man tesc!Jbüslcrini beklemek icap Vaşington, 17 (A.A.) - H<>llan-
eylcdiiU hissini vermeğe çalısınak- da ve!iahtı Prenses Juliana, yann 
tadır. sabah \paşingtona gelecek ve üç 

Berlin mahfillerinde beyan adil- gün Beyaz Sarayıla Birleşik Ame- { 
rika Devletleri r~eisinin \'C bayan 

diğine göre. İn~iliz propagandası- -ltuzvc!tin mi.safiri olarak kalacak-
nın yapt;(!ı bu m:.nasızlıklar, esas-
ları i1..harileı münakasa etıneiie tır. 
de(mez. Bununlrı beraber buradaki Ne\·york, 17 IA.A.) - Nevyork-

. kanaat, bunların kavdcdilmeğe de· ta ki İnı::i!iz istihbarat servisi, aşa-
ğer oldukları merkezindedir. ğıdaki tebliği ne~retıni~tir: 

Berlinde ilaveten bi'.dirildiğine İngil!erenio Birleşik Amerika 
ııöre. İngilizler. s:mdiYe kadar lıu De,·ıetlcrinden resmen mali yar
barbin bütün safhalarını ezcümle dım talebinde bulunduğu ve bu 
diğer milletleri ve onların muvaf- yardımın muhakkak bir istikraz 
fakh·ellerini kendilerinden ve ken· şeklini alınıyacağı hakkında Va
dilerinin muvaffakiyetlerinden da- ~ingtondan Londraya gelen ha
ha asaiiı takdir etmek hususundaki herler hakkında intibaları sorulan 
eski fena tabiatlarından kendilerini resmi İngiliz mahfilleri, me.•ele
kL>,rtaramadı.kları için kavbetmiş- ıtln tamamile dolarııı kambiyo kıy 
!erdir. Bugün İtalya hakkında da meti üzerine müesses bulunduğunu 
avııı hatayı işlemektedirler. İnı?i- tebarüz ettirmişlerdir. Bu, ıııüsta
lizler sunu unutuyorlar ki İtalya. l;.il bir mesele teşkil etmemekte fa
İtalyan milletinin kendisine has kat doğrudan doı;ruya harbiıı ınes
tatlı mizacını bozmadan yük.sek ut bir tarzda idanıcsi için İngille-
vüksc~ mancvi,·at!a bütün bir düş- renin Birleşik Amerika Dcvlet!e
man dünyasının zecri tec!birlerıni rindeo satın alınası icap eden lny
'Venmistir. 1'Tiha.Yc~,. Sir ~aitland yare, geıui, ınilhinımat ve diğer 
Wilson'un ileri kollarının İtalya- malzemeye ihtiyacından tloğmakla
da bir ihtilali beklemek icin yeni· dır. Bu malzemeye gittikçe dalıa 
den Afdbda mola vermis olmala- fazla miktarda ihtiyaç hasıl ola
rı. İnııilizlerin bizzat kendi askeri caktır ye İngiliz biikfımeti, Ameri
h&mlelerıne az itimat ettikl<!rine ka Birleşik_ De,•letleriııin muaz-
bir sebep teskil cyliyebieir. zam kaynaklarından mümkiin oldu 

cALiliAN MATBUATININ ğu kadar fazla is(ifade etmek ar-
GA YRETİ, zusundadır. İngiliz istihsali ile 

Lond.ra, 17 (A.A.) - Reuter aian- l birlikte Birleşik Anıeıika Devlct-
sından: j ıeri istihsalinden en geniş bir su-

Alman matbuatı Italyanın Afrika- rette istifade arzusu ise, tabiatile, 
da ve Arnavutlukta uğradıkları doların kambiyo kıymeti mesele
muvafafkivetsizliklerin ehem'11iye. sini ortaya atmaktadır. lngiliz hazi
tiııi azaltmakta ve mihver ortai?ı- nesi mümessili Sir Fredıırick Phl
n1n cndisesini .ıriderme,ğe gayret Jips, bu meseleyi ntüzaltere için 
etmektedir Aınerikaya gitmiştir ve bu görüş-
-~ . meler Birleşik Amerika Devletle-

Papa nutuk söyliyecek ri barlnesine, İngilterenin mevcuı 
kaynaklarını t>hmini ihtiyaçları i
le mukayese ctmeği mümkün kı
lacak tafsiJiıt verilme•ini intaç ey
leıni~tir. 

Vatikan, 17 (A.A.) - Havas: 
Papanın Noel arifesinde radycı

.da bir nutuk söyliveceği bildiril
mı.-ktedir. 

Yunanlılar 
Mannheim'in cenubunda bir şe

hir olan Speyer'de tayyare inşa e-
1 den bir fabrika va isabetler vaki cıl- Avrupa harbi ~ bil' 

- Baş tarafı ı inci sa:rfada - mustur. kac devletin siyasi i(ıti.-
ilkkilnıın akaşını nesredilen 51 nu- Neckar sehri üurinde Heillronn- mai, iktisadi vazivetı.nde 
maralı resıni tebliğ( daki hedefler yakılmıştır. Bir kısım değisiklik meydana ğetinnekle kal-

Cephcnin bazı noktalarında mah tayyarelermıiz de Bordeauk;'ta mış deil:ilıllir. Bi~birlerile dövüşen 
dnt mikyasta cereyan eden mevzii d~nizaltılara tahsis edilen üslerden insanların bulundukları t prak.lar
hareki.l muvaffakiyctle inkişaf e- biri üzerine büviik caı>ta bombalar 1 dan .binlerce kilometre uzakta bu-
derek hatlarımızın kısmen ileri atı:nıslardır. lunaiı Amerika bile. bu haro fel&ke-
almmasile neticelenmi~tir. lngiliz hava kuvvetleri dün ııüıı- tinden az cok müteessir oldu. HattA 

düz müteaddit tayvare n1evdanlli- sadece dünvava eğlence. neş'e ve 
BARİ BOMBALANDI rına ve Fransız sahilleri acıkların- kaygısızlık asıloınaf(a memur savı-

Londra, 17 (A.A.) - Roma rad- da düsmanın 6 ticaret ı?emis;ne hü- lan Hollywood bile epey bocalam .. 
yosunun bildird;ğine _göre Arna- cum etmislerdir. lar gecirdi. 
vutl,tk harekatı için Italyanlarm Bu harekatın heps'ne istirak c- B;r Evlıil sabahı pat!ıyan Avrupa 
en miilum irkap limanlarından bi- den lavyarelerimizden <lördil üs- harbinin akisleri dalgalanara]( A-
ri olan Bari dün gece İngiliz tay- lerine dönmemistir. merikava erisince, sinema dünva51 
y:ırel•ri tarafından bombardıman AJ~'VIANLARIN TAARRUZU birbiıine girdi. Senek 'nberi H<>l-
edilıııiştir. Londra, 17 (A.A.) _ 1611 7İlk- lywood'da yerlesn.i0 .,ul~n.an ya-

A."1ERİKANIN İLK kanun gecesi inııiltere üzerine ha- hancı aı·Lıs'.lcr arnsı~ıda bır kam~ 
YARDIMI va akınları vıne kücük mikyasta ma oldu. Hcrkesı bır merak ~aııch: 

\'anılmış ve erken sona ermıstir. ~caba muharıp devlelle,r s:udyo-
Nevyork, 17 (A.A.\ - Hanld Hava nezareti tarafı,ıadn nesre- larda calısma.kta ?lan san atkarlan· 

Vanderbildt, her Amerikalının dilen tebl!ğde memleketin muhte- nı da cepheye ça~ıracak mı" TYRONE POWER 
takdiri\ıi ve seınpatisiui celbeden Uf noktalanna. İngilterenin Şimali Heyec~nla l!ecirilen bir kaç ııün j .. .. . Yuınn davası irin ilk yardım ofa- Garbi kısmında bazı mıntakalara zarfında Los Angeles'deki İngiliz b~yük annesı vardır. Sesivli san'at' 
r~k _250_ b~n dolar gön<!erildiğini 

1 

ve merkezde bir mm taka va bom-1 konsolosluı!u yüzlerce. .müra<:aat kar nıe:shur .~ld~tan sonı:a ,bu ca 
bıldırmı1tır. balar atıldığı bildirilmektl:llir. Bir 1 karşısında kaldı. Amerıkada aske_r nı gıbı sı:;vdıgı nınesını Aıner~yı 

------<>-- kaç ev ve dükkan hasara ugramış !ık cagında bulunan lngılızler. mil- ~tırtmcge çalısını.ştı. Halhukı ılı 

Asker
•I ! tır. Az miktarda ölü ve bir miktar 1i borçlarını ycnne getirmek kay tp·ar kad:n değil Atlfuıtiği ~=ek 
VQZİyet da varalı vardır. gusile ilk iu'satta konsolosluğa baş- senelerdenberi oturdui?u evden blı 

Londra mıntakasına bir kac bom- vuruvorlardı. Ha Ha bu aralık, Da- adım bıle _atmıvacai!ını bildirince 
. (Baş tarafı 1 tnci sahifede) 

devam etmekte olan rnu.hareb"le
rin sür'aU.e inkişafı biu bu d&Y&
nm yakında nihayet!eueceii ka.na
atin~ vemıt.•ktecllr. 

Arııavuiink cephesinde ''azi.yet 
Ylina.nhrar lcl:dnc inkişaf etmek-
1.eilir. İtalyan kılal~:u·ı Adriyatik 
sah~Jleriııe d~ğru ('€':ki!mckted.lr. 
Verilen resmi haberl<"r Yunan kı
taa.tuıın ildim ve arazi mü~ktıih
na. rağnıeıı strat.ejik mevziler, esir 
ve harp malıemrsi elde ederek 
l1erlcmekte oı.dukiarmı blldirınek
tedir. Bir ı.a.e (ıln evvelti yazı... 

m12da kaydettiğl ıiz gibi, İt.alyaa 

kıtaa.tıııuı JIIİBlakbel vazlyet!Jtin 
Avlonya Ut Draç lim:ı.nla.rı ara.sm
yiye kıt.ıatlnın ya.rdımile mtıkave
daki dar lıatlı müdafaa. ve lalı;

metc çatışmaktan ibaret olacaimı 
bugün de tekrar ed~biUriz. 

ba atıldıi?ı. kurbanların miktarı az vid Niven çevirmekte olduitu filmı Aı~ıta .. Lowse,'i bir üzüntü kapladı 
olduğu, bazı evfarin ve binaların bile yarıda bırakarak Catalina'da- C.unku nınesınin evi en tehlikel; 
hasara uğradığı tebliğde ilave edil-iki d-0.stı,arına vedaa gitmistı. Lakin bır _noktada, ~ - .Loren'de idi 
mektedir. 

1 
Imıılız ..ı:onsolosluiiu Londra<ian al Derhal Fı an~adakı bır şırketle mu· 
dıi!ı emir üzerine şimdilik sadece haberata g:rışerek, ninesinin evinin 
2li yasına kadar ııencleri silah altı- danıına. tayyare hücumlarına karsı 
na a1makta olduklarını. Kendileri çelik zırhlar döşetti. Lord Halifaks iht' 

1 
d • b' , . Madelıne Carroll'lln Pario civa· 

<~· ıa ... rı ı !net sayfada) ne ıyaç o ma ıgı ' ıldırınce Hol· rında mllhteşern b' to __ ,, • lywood , h b' ,r şa su v .. n.ıL 
Garp cölünde İngiliz taarruzu. ,emasını saran eyecan, ı- ..>arısın yıldız yaz tzt'll · · b ada 

Arnavutlukta Yunanlıların elde ~z \0'rı>mısfil olddu. Stüdy".· bDasl~d- geçirirdi. A\ll'upa ha~b=ba':ıadı-
ettikleri parlak zaferlerle bir kat ıs a.ı me evam ıçın, avı 'ı günler Fraı:ıs II b' N . . Nivcn'i 'lk tavyare ile geri cağırdı t' b' 1 a ar ,ye ezare-
daha tesırlı olmuştur. Mısırdaki Niven tdgr·fı aldı- 1 .. · . ıne . ır t_e graf çekerek şatosunu 
Yunanl•ların kuvı-tleri:ınizle gönül '.. .. 

1 
uT gı ~akmalkn P aıda ıstedık'en gıbi kullanmakta serbest 

1
.. 

1 
k . b' !i-· yuzuvorr u. avyarenın a ·:nasına blllun..ıu'-l b.lJi di. 

u o ara - ıı; ır gı yapmaları iki ta- 15 d k'k .b. k b' b " " arını ı r Bu.gün şa · \ a ı ·a gı ı ısa · ır zaman u- loda ?OQ d f ı k 
arruz arasındaki kuvvetli rabıtaY1 lundu'"'"U. eo"re delik lı .. _ ~ en aza çoeu barındırıl· 
ıtöstermektedir. ~~· n · an l?lY1n •.naktadır. 

Lord sözlerine devamla demiştir Harp havası önceleri, stüdyolapn 
vam etmiştir: ~ılvon b~b.~lar~ı da büyük bir en 

- Müsterek dilşmana amansızca 
darbeler indirmei\'e azmettik. 

Yunanistanla Roma arasındaki 
mücadelenin. fena rehperler tara
fından yanlıs vola sevkedilen İtal
vada nihavet veniden güzel san'at
larla iştigale baş!ıyacaıtıru ümit et
mek her halde fazla bir n.ikıhinlik 
olmasa ,gerektir.• 

dişeve duşurmuştü. Fakat buııün 
bu sinema krallarının ekmeklerin~ 
vail sürülmüstür, 

Avnca. baş!l.(!a rakip bulunan Al· 
man, Fransız ve İn{(iliz sinemaolı{(ı 
da ~aınamen durunca. bu büyük 
ıstegı kar~l&ınak vazifesi doğrudan 
doh'uva Hollywood'a düşmüştü. 

du. Bwbanlstmı. 
llfyt:lı.' in ~ 
btt filmde mtistin 
kıra ya- ft bu 
ım>ada bir ineiin de g 'iı> onun ş:ı;ıka
lml. ~ kap ediyordu. Rf>jisi.ı:.·lerl 

bir <Mieön.oedir alqı; artistin şapkasını 
bangt mıl" .. eu yapmalı ki uııe~n :isti
ı.....,. celbetııi.o ... Uzun boylu di'>ünül
dü, laşmıldı, mütehaıısı.,ı..ra soruldu, 
loatti ankeU... IOÇ>!dı. I~imse bu mesel• 
~klon.da aeash bir tlkir veremiyordu.. 
Nihayet bir -.ııcatn ineklerin çol< 
mevdikleri ~ buldu: 1\1 ısır yaprak-
lan, .. Hemen. artiste mısır vapraitlanıı.
daa Öı11lmİll nefU bir ıµ.pka y~pıldı. 
Btanwydı: YoOil lı:ırlara :r.ıttı. İnek te 
ortaJ4a sah-'ldi. HIJ'Van biraz oUa
dıktan sonra pnç kadının şap.kasnı gö-
rünee katı. admılarla ona ytirüdü ..• Bi.. 
rs.z 900.l'a refi;aörler, artisti güç halle 1_ 
n.egin ağ: ıOO'ln kurta.rmış.lar ... :aırı.sı.r SL 

pından :;aplı:a, hazrete o kadar lezzetli 
fe)ınİ.f ki,. Barbara Stmıwyeıt'in saçlan 
da bu arada ial<embeyi boylamış_, 

Hecb Lamarr'ın gözleri 
Hollywood , u:a 

meşgul olduğu "2'1-
him meselele.~ 

biri de bu: Hed.y

f1.in giiz?tti. DUber 
Çekodovak artisti. 
rıin her tara!ını aa 
•amıı;Iar Pbı., iÖL 

leriae - sardınıuflar-. Kimse ""' 
guzel laıdınm &<><leriıUn ne renkte ol.-
duğunu ~rmlJ3. Bir ltak.ıyor>
larm11 HedTnin gözleri mavi ... Hah! dL 
7orlarmıa; bu kadmm gOzleri halla m6-

vi. Fakat arada.o. az bir z.a:lwı seçince 

gözler eW..ı:ror, lı:ahve ~"IİJ'OC. 
koyulup a>Ilqozm111- DerUo lı:aduıııa 

gözleri, u _.,nda bütün Amıeri.k.ada 

meşhur ohmla ve mühim bir muam~ 
halini alırul-. Bu muamnı~ ldnı çc;... 
müş dersi.nizT Fazla mer•k:ta kalmayın: 
Robert Taylor. 1tMir delikanlı Hec!7 
Lamarr'a yalıJqıp ta gözlerinin WJ>e 
bakar bak.mu, iJin de iç yüzünü. anla
Yl\'Crmi§. Meğerse Hedy'niıı iözelri bu.. 
l<alemun iil>i müt.ımadıyen reıılt değif
liriyot' ve bet' rengt aksetti.r~<ıdarmlf. 
Kadın, lıanli renım iıAkim olduğu bh: 
yrrde ae, ıöı.Ier de hemen oranın ren
gine a,.tı yukarı fntı'balı: ediveriyorlo. 
~. Yalnız Taylorwı 1ı.aruıı bu gözleruı 

!çini okuma lı.ilıi,...me ne de:.ıia, ora
ınru bile.m.i7oruz.. 

Ş'.'ımali İtalyada yaşıyan halk.m 
menınu.ul:retsi•Jifl, Atman kıtaa

tırun İtalyayı 1-ı:;zale bazırlandtlı 
Jaakkmda gelen ha.herler &'lt.tlkce 
aı1ma.ktachr. Bqünkü vaziyet f
ialyanm Alman ordurarı ta.rafın.. 

dan iıışralinl mübalafa.lı göster
mekte ise de Faşi7.:nJn şfddetlf bir 
buhran i!;'inde bulunduğunu lsbaıt 

ehnekted~r:. İtalyanın İngiltere ile 
münferit blr sulh aktt imkinsn 
l'Örülmektedfr. Fakat, buıfuıki, 

a.skeri hezimetler devam edene 
İlalya.a mllleli f~ln en hanrlı yol 
böyle bir mütarekeyi kabul et-

Lord sözlerine devam d~ 
ki: 

- Yunanistanla mütte!iklerinm, 
en sonunda. hür kalmak isti'l"f'n 
milletleri pençeleri altına almala 
çalışan şer ve zulmet kuvvetlerine 
11alebe calacai!ına emin buhımnalıı 
tayız .. 

Bır kaç haftalık: saskınlıktan son
ra stüdyolar takrar faalivete geçti 
ler. Hem de :rasıl bir faalivet?. Ge
ceyi gündiize katarak!. 

Artistlerin calısma saatleri arttı Bir aaç reklam1 

mek:tiJ'. 

N. D. 

Lord, sözlerini Rumca olarak, 
yaşasın Yunanistan ve zaferi.mi%. 
diye bitirmistir. 

. s&wrı• BU AKŞAM 
1 P E K ve S A R A Y ' da TÜRKÇE NÜSHASI 
M E L E K sinemasında Orijinal dildeki nüahu.ı. 

3AHBAP ÇAVUSLAH SiRKTE 
Dünya Komikler kralı 

ARŞAK P ALABIYIKY AN'ın 
Bugüne kadar çevirdiği oo mükemmel filminde sizi bu akşam 
hayatınızda gülmediği.Diz kadar gülmeğe davet ediyor. 

nldı. Tatilleri taJ:ıdit edildi. Sene· Richard Greene
le>rdenberi stüdyo esiklerini asındı in ve 20 lb eeı.
ran.. heveskarlara kapılar acıklı h·-y 1 _, - Fob flr-
ıız erce veni artist uzun kontrol- tı;eUnin tıqı beü-

lerle şirketlere bailıındılar. ya pr.ıı. Bundan 

. Holly'::'oOO.'da bir calısmadır J(i- bet ame kadar 
diyoc: Llkın bu çalısmada vine ne evvel, artist he.. 
~ldu "'."yıldızlara oldn. Altın baba nüı kıms<'Din bil
arı, mılv-onlıırını söyle bir kaç misli mediği bir deli.kanlı lir orttı ak h'il 'l . en sııo suyu :n-.. rm t yası e. sırtı.istü vat. '08.n mueı •erden biri om Qr 
tıkları \'Crd t ı k • • m aooaı . e er er en, san a:k3.r1a· ede~k. rekıam için fototrailannı . ~ 

NORMA SllEKEJU; rın nefes alınağa bile haklan yo.lc... miş ... Bu resimler uzu çe -

! 
Bugün asıl d" .. ül' n zaman lı:ullanıl-

meiie vakit bu.lamadan bir otomo- 1 l bes ~un ecek halde o 'M;ımıı. Fakat oradan nlcit goçip le Ri-
an ar. ser t lisanlı yıldızlardı 1 h l'd b bile at!ıyarak mayo ile tayyareye Costance Bennert Lorett y r. c • •r yıldız olunca, saç suyu ştrketl 

yetişti. Frcdric March '. . . a unıt hem"" dosyalarında resimleri aratnuş 
İngiliz kon..olosunun teminatının fından sevilen .:!':U~iırcılerldtara- ve Londranın dört bir tarafına ;u o•!uL 

Holl vwood'u tam man· 
85
• il eski ha , .• '-· _ la an Y1 ızlaı de illnlu :raptttınlmış: 

' e - "'6.ll.l zaman ra kadar b" rük ·· lin d" d" d" - .. .. tm . . retle 1 film ' u~ uc s.ç suyumuz •elan ipok gibi ~'"•"' 
. ~ .on. ur ugunu _zanne eyuuz b . .' e _ cevirirlerdi. Ha1buki yoklan saç var ..ı.. ve onlara ela~ 

Bilfiltis sınema sehrııu, yepyeni ?iı uın:n stü-Oyo_lar san'attan. yani rir. Ricruml Greeoe de biz.ıu v<>-
hava sarmış bulunuyor. İ~te sı.ze kevfıvetten zıyad.e, istifadeler· 1 lı:""·--· mamuta. 

bu 
"nk" H ll ood' hal. k . . ıne ımızı ~..,ar . 

~u. u o. ~ un ı: . ve emıy~ ehemmiyet verivorlar: Şimdi hem artıst, hem d.,, fibn lı:um-
Anıta Louıse ın 83 yaşmd.a biı uzun konturatlarla angaı· e ettiltl · b · ~ aJm -

======================"==::"=~~~;;;:;;;;:;,,;: fakat iki . • .. .. erı panyası u -=-. ıya UÇaşıyor • . 
1 

• . ncı ve nçuncu , derecede Faltat saç sıqu Prftlini bir türlü bu 

BOYOK TARİH İ R O MAN No: 79 mihraplanRll. konuyor üorıertae m"'8.n 
taa şiirler ya.zıhyonl•: 

şahın çok yakini ve 1evdiği ibrahim Pa- Sultan Süleyman, saadetin en ylibelı: 
şayı çekemiyordu.. _ __.._ =•~besinde bulunuyordu. Siması pür 

Hüı·rern, İbca.b.iHı Paş.anın nütuzunll neş'e, bllan veziri İbrahim ~aya ~ 

o an artıstlerı ~'·-'·-ay .__,._ · ec1 · ı ediyorlar '-'~wııın ı ~ ıŞe razı ermyor annı.ş.. Binlerce dolar 
Sur · , vadetmlşlc.r, tebdiUerde, ricalarda bu.. 
dd ası muiıaı<kaktır !ti, Holly- hınmuşlar. Fakat her ne yaptılersa 

;:: a. hal'be karşı bir sempati rn etmen'lil, sat suyu şirk<!ti Nuh d' pa.. 
lenmemektedir. Bugünkli mey Peygamber demrywmuş. Şinıdi iş ıyo:. 

(Ark.ası S. 6, Sü. 1 de) kemeye diı.şmuş, bakalım ne olaca;a 

Yazan: M. Sami Karayel 

Bütün Avrupa. eJçUer~. İbrah~ .P-ı rüı elli b.'.!ıı altın kıyınetbti bn.Ju.rord'L 
.-ı..ıı si~·:ıseti öniı.nde serfuru edıyordu. Hi:rrem Sultan bu '8Dta.Da.71 çekeıal-

''e7.iri:izam Ttırklüğiin hariC'f'n s:ıtve- yordu . .:\Iıhrim::ili Sultan, Bürreme sal· 
tini tem.in edioyor, ma.m&fila uhude. Ok tauat olarak dünya.ya. C'eliy-0r, o ıaman 
defa. mP.mleketinüze ta,tbfk rtuıek ıibi lliirrcm SuJta.ıı kalbinde b:J,fka emelltı
ba.talardan nefsini menedt'rı:ıiyordu. Ya- rin 'de canlandığını ı-ürüyor, İl>r&him 
ni 'l'ürk impaı-alorluğı:.nun kapit.ülıisyon Paşayı, rakil! addediyordu • 
derdini İbrahim. Pa.fll ortaya .koyınuş- Ya.lnıs, keıtc1irsine mHlıur, yalıt&s ka 
tu, Bu, deri impant.orlufun inkırazuıa. d1 arzularına münkad olacak bir kalbin 
eu büyük .. beplerdeıı biri olınlllilll· İbrhim Pa.ıa7a ıh l&bi ..ıcı,.ğwul ıı.ıe-

P..,a, ekseriya sefirleri parlak ıtttas mi:yord:e.. 
Be murassa tahtla.r üzerinde kabal edi- Pa.şanm ftft'İll. SM'PCW. Be alma Pa-
7er, gö:Llerini majrurane. sü.ıerek ikU- difa.hla ber:t.ber ~ubm•ası Uüıttm suı ... 

laaı d"-''-d''---·· 
dar ve sallam.luu .,;is&eftoelı. SÖlZler ı;i7. ....~---
lüperdu: 

- Bu v:...cı:: meml~ketffrl Jaep Mm. i
&a.re f'djyonoa. Benim lcraa.bıa ballA 

Bo emada Macarisluıla .. pl&lallaı 
almıyor, İsta.nbu1a alon alua p.a.Une&.

fer, lı.Uı.elerin buharlan "" llilıileri a. 
raıwıda Tlirlt !.Wlivudın turtıılmall ı. 

ıiıoıaelı.t.ir. 
(Ve:ririau.mın ,ralnıs ta.?ısiaa.tı üç miL çh1 duayş. ıelenlerin soluk. ümitshı çelı

erini q'P''*a;p pıni'ıe'v AJ'aiOIJ& 

Cihanı sahi}11kuranı hanı SüleJ'Dl&ll 

Ki dnrmaz hamlesine keyv ve pijen 

Şu denlu kırdı ceyşl engürs 

Görünnıez oldu sahra küştelerdea 

Helak etti kralı nabckirı 

Derin 01. f'yledi tahkik bil srn 
KOf~a!;in yıkup yaktı Boduni 
Çıkardı bu iki mü.)k:J.tj a.hs.tn 

Ge~irüp Aya.."iofyaya ı;araiı 
Adunu.n cls.mücanin kııdı Riıcen 

kıskanıyordu. nüyor: 
Hür1"m Sullal\ İbrahim Paşanın bit- _ Senin düğününle benim duğibnım 

laliJrını adım, adım lak.ip eyliyordu. nicedir" .. Kang.iai mükelleftir. Nice an.. 
Hürrem Sul1.au, ıarayda tunıncu ve lanın? .. 

1 18.civeı:.t çinilerle rnüı:eyyen odalarda, Diye soruyordu. İbrahitn Paşa büyük 

1 
bu nıiililıazalarla ~ul olurken, i.- bir fet.uıetle: 
tanbul sokaklarında zafer alaylan geçi. _ Benim duğününı kadri devri .,. 
1or, halk sakaklar doluyordu. ~.:1 ~·~en bu deme ıellı>ceye kadar gıö-

1 Şairler kasidelerinde Hakaıu zamana ,rü.Jmüş dcğildirw 

l"Alhassürlerinden bahsecLyur.ardı, • Cevabını veriyoniu. o ZAilı8ll Paji-

Payitahlta süı1n..et. cemiyelleri yapıb., plı, hayretle, eshabuıı su-al ediyor •• 
Tarzındaki kzsideler müslümanlıkla yor, Etmeydanında Ibrabim Paşa sarayı Zeki vezir: 

müftehir, nıuzafferiyetle mübahl Türk- devletin en mühim er.kA.nile doluyordu.. _ Çünkü benim düğünümü llaHlli 
!erin göğüslerini kaoortıyordu. . . Civar hükümeUerderı elçil<'r &eliyor, blendi iııitan tevi1 buyurdular. hlmt 

Hürrem Sultan, bütün bu muzafferi-• tıyefetler veriliyordu. Eğlenceler CiiD- sizin ditğününüıe bu mertebede bir :&a-

yetleri ltık~ydaoe nazarlarla tak.ip edj... lerce devam edi,yordu. tın geld:i!'i görillmedi. 

yordu. Çünkü, Rua kızının Türk. muzaf.. Hokkabazlar, at cambazlan bin türlil Cevabını v~r!yt;>rdu.. suıtan Sdle7'nMm 
r.eı-iyctile alakası yoktu. O, kendi ~ marifelll'r yapıyordu. Bu düğünde Sul- bu cevaba pek memnun oluyor~ 
entrikalarile me~b-uldil . tan Süleyman bütün debdebesini gös- r.iıı ki bizi bu t~ ile iham ettu. 
İbrahim paşanın parladığına bir türlü [ teriyor, sarayın pen.cere .. inden ""-n .. - · . ı~ - lbrahım. sana .hıela.n tahsin ve afL 

cöırılü razı olamıyordu. Bir Rus ve bir gümüş tepsilerle alt.ınıu, akçeler ser- Diyoc, ınııau.tır: vezirini taltif edİ)tor-

~ çarpıgı,yo.t demekti. . . j piyord~." l~ride ktrmızı Mahcuzeleri, du. 
IbY-ahim Paşa, dilber bır delik11ınlı o- bC)•az orilerıle ulema. ve ~al.ar, uzı.m \T:ılde Sulbrun 'ft:fatındM (B 

tarak Sultan Süley~ e~e geçmişti. saka!larıle vakurane oturuyorla....""tiı. [94-0. ) .• Sultan Siileyman ile ve~ 
Hürrem Sultan da d1lber bır kız olarak Padişah misafırleı.i.ni Hm! mübahase- bC'y~ indeki · - et de k -
ağuşuna düşmüı;tü. lerle işgal ediyr:--, sualine cevnp vere.. nuıiji.i ~ ço Slll'mL. 

GWülü~or ki, Hürrem Su.itan, Pa<li- miy<ulerin ioorktukl;ı.rı iörülilyor<!u. (DUıa -1. 

_l!i~-~-A~~~IN R~KORLAR~ 1[ 
ft Sinema Alem.inde en yüksek: , s · . . . . . ı dnetna lleırıınin ... 
goria poliçeei. potinaı şamp'yonu Sonja b•ricilc yldızı G~ G :. cvlenmemlıı 
Henıe'ye aıttir. Bu Norveçli yıld:ı:r. ha- . . ar dur. 
caklannı üç miJ:rcı<ı dolara si&orlo. et- . Sınema ıl.lem ınm .., cöm«t yı.1fb... 
tirm~. ıoan Knıvfıord0dur. Bu yıl<hz baıcu 

us~ 

• Sinema ilemin' - JViunu yerir m .., Zeftlia yıl-

d.ızı Mlory Pİcldord'dur. Bu :rıldn: -
sıneına zam"1lllld.ıt beş m.ilyaıı dolar b. 

riktinni:re mu- olınut ve bir ~ 
yıldızlar gibi bu - altmdım ekip 
Listünden cılanaııultır. 

. llilıernıt n · in .., ın.. . 
ıune Lane ile lMris 8tuart ~ 
muştur. Bu il<I arasında oı.-

b
. k yıldız evlendiltleriadm 
ır aç oaat _,... """·--·-'-- , __ 

" Sir.fflla 3lem~~~ı.m-
miş Jtlıuı Peggy Hopkins :i<>!l>""'dft' On 
dela <lfte:njp ayrtlan bu :rıJilız ...ıu Oll 

k<>caııından Wı nıdlıka a!makWW· 

sm... ~U.nin ell iyi ADI. va
ıun l D& hlliz ~ Nonaa Sheattr'dSr. 

• S.ln&ota lle.ıioin en fazla elbi'911. 
:nklızı Adol! Meni<>v'dur. Bu aNatia 
128 kat elbiBNi vardlr. 
O SineıNt A1f:m in in en bsa ıamaa
da ş5bttt kazan.an yldı?:ı Deanna Dur
bin'dir. Bu yı.ldız şöh.retinı blr kaç ~ 
tad• yapmıştır. 

• Sinenıa AJeminiı:I stü<fyo haridn.. 
de erı Iazla if çeviren \•e µanı kazanan 
a~ Bing Crosby'dir. Bu artıstin bir at 
koijusu yen ve M. W.Ue. hotU;ı; k.a.ı;ı ~aı.d 

v.rWı: 



Harp Karşısında 
HOLIVUT 
(Baştarah 5 ınci ayfadaı) zere biribirlerile varısa b~ladılar. 

bur yıldızlar ve reiisörler arasında Alma:1Y.~ ile Fransa aras1:'1da 
llll 4 harbinin fecavüni ıı:örenler harp bılfiil baslavınca Arnerika
pek t'Ok oldui!u ızibi ııeçen harpte da bul~:ın F7ansız san'atk!rlann
bir Alınan kursunile bir bacai!ını d~n ~uhım bır kısmı vatanlarına 
'-~ bed ,.._., . tahta b ·kl ~ donmuşler VI'! derhal ceı:ıht!ve koş-
,...y en ve rnua aca a ~e- muşlardı. 

zen Herl ' Mıı.rshall de harbin fe- Hollywood'daki İnıtiliz loonrolc>
caviinin en canlı misali olarak yıl- sunun teminatına rai!men bir ı?iin 
dızlar arasında dolaşmaktadır. ııelip te Amerikadaki İnıı:iliz san'· 

Son harı:ı. yıldızlardan b11Z1larının atkftrlar silfıh altına ca/!ırılsa acaba 
rahatını kacınıı bazılarını da zara- kimler ıtidecek dersiniz? 
ra soktui!u i!ibi. bazılarına da vara: Y aoılan istatistiklere ııöre Hollv
mı.s. faV<la temin etm:istir. Bunlar w<><,;d'da 200 den fazla İnıı.iliz san'-

atkar vardır. Bunların arasında bel
arasında Roman Nov~"vı sava- li baslı şu yıldızlar bulunmaktadır: 
biliriz. Son zamanlarda artık unu· Charlie Clıaplin. Cary Grant, Errol 
tulınai?a baslıvan Ramon Novarro, Flvnn, David Niven. Georııe Brent, 
ııecen sene, ufak bir İ$ bulmak üze- Georııe Sarıders. Rav Milland, A
re Parise ,!(itmişti. Harp patlayıp ta lan Mowbray, Waltcr Pidıteon. Bri
Fransız san'atk!rları ceı:ıhe"e ııi- an Aherne. lan Hunter, Basil Rath
dince Fransız stüdyolan, kendisini bone, Ravmond Massev. R<ınald 
viiksek ücretlerle anı:ıaie etmek Ü· Colman, Charles Laughton. Lesae 

_ . . Howard, Rıchard Greene. 

m-.4=1m• . . -- Hollywood'daki bütün İnıtiliz 
ID & -·.ı t • san'atkarları ceııheve ıritmeğe ha-

. zırdırlar. Hatta vaslan ilerlemis o-
. !anlar bile kendilerine ihtivac hasıl 

18 birincikAnun çarc.amba olunca hic bir sev düsünmeden 
w ceolı.eve klısacaklannı söylemekte-

18.45 Çocuk -ti dirler. e.oa AJmıo 

1.00 Procram 19.15 )(üzilı: .,,,.,.,,,""",_"""~"""-""""""""""""= 
8.18 Hü:Lik 
1.45 Evkadm 

12.30 Procram 
U.33 Müzik 
12.50 Ajam 

13.05 )(llzik 
13.20 Müzilı: 

ıs. no Pro,,..... 
18.03 Mtlzik 
ll.30 ıc.oo...,.... 

19.20 Ajımıı 

19.45 Milzilt 
20.15 Rad;yo cı.... 

ıı.ıo 

11.25 

21.411 

D.30 
22.45 Müzik 

13.30 Jtapanııı 

Müflis manifaturacı Hacı .Meh
met Evrim tniıı İdaresinden: 

Müllisin vaz'ıyed edilip istihkak 
iddia edilen Atlar hakkında mii&
tehik tarafından alacaklılara kar· 
şı vfı.ki olan bir teklifin müzakere
si için alacaklı!arm 23/12/940 pa
zartesi günü ııaa1: 1.3,30 da İfliıs 

Dairesinde huır bulunmalan iliın 
~~~~~~~~~~~-

oJtınur. 
İmtiyu Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET, Basıld.ıiı yer. 

SON TELGRAF Basımevl. 

1rus İdare azaları: 
Avukat Alkivyadi, Reşat Ata· 

bek. MarJw tsınil 

Karadeniz Boğazı Deniz K. liği S.tın Alma 
Komisyonu Başkanlığından 

Denk ...tmm -...ı lc:ln ... 1ıc1a 7azıh muhtelif 7iyccek maddeleri, 
'"lred• mahfuz ııartııameJerin IÖre pezarWı: ınıretlle ayrı ayrı satm alma
eaktır. İneklllerin 13/1. Klnun/940 tarlhlııe rast1'3'an Pazart<ıol ıünü saat 13 
• ıı:. ilk atın alına luıaıl.l;J- mllnıcaatlan ll4a ohmur. "4767> 

Clıul Kilo 

Dz. eri *-il 11650 
6. eti 2800 
hpanQ fOO 
Lam- 400 
Pıraa •oo 
it. Soim 700 
8alça 96 
Blnıe 870 

- 2000.-
:s 

' 
1080 = ııooo.-

z 750 = 1500--.. IOO = 2000.-

• 158 - zooo.,... 
ıeo = l500 

ııe IO = ...._ 
{ lot IO = cooo ..... 

Türkiye İt bankamıa para yatırmakta yal· 
.uz para biriktirmif olmaz, aynı zamanda 

taliinLi de denemiı ohı. ıuııuz. 

J1: 1:ı 'm • ıs-. ı - ~~ ll:ıanbarııb .,. •-be-.
,.. 1 ..,_ ı n-- -.ı......ıa - - ellJ u-

' ... bul11.1UU11ar nnı. 
...... tıırlJılslDlle :raP!ır .ıaı.ıı ..uıırtc. 

LEVAL'in 
Tevkifi 

(Bq tarafı % nci sayfada) 

Ye bupten uzak müstakil bir si
yaset takip etmek istiyor demek· 
tir. Bugünkü sartlar içinde ve 
Fransanın bulunduğu duruma na· 
zaran bu keyfiyet çok zor olmak
la beraber ihtivar asker politika· 
anda ma yakın yardımcı ve arka
daşını tevkif edecek kadar arlm. 
ve §iddet gösteriyor demekfu. 

Fransa zaten daima müşkül za
manlarmda haline aygun bir ev
ladının iş başına geldiğini gör
müştür. 1870 hezimetinden sonra 
da Tiyer Fraasanın imdadına kosa
rıık yaralarını sarmıştı.,Peten h~
halde Fransayı hezinıerferdasında 
anar~iden kurtardı; yoksa eski fır
ka nizalan düşnıan istilası altında 
devam etseydi, bugünkü halinde 
bile bir Fransa görmek kabil ola
mazdı. 

HüHyin Şükrü BABAN 

İstanbul Üçüncü İcra Me
murluğundan: 

Mukaddema İstanbnlda Abaray 
caddesinde 2·3 numarada mukim 
iken halen nerede bulıııuluiu bi
linmiyen Vahdet Güre: 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi MüdürlüğündeD 

ı. - İdaremizde münhal ,....., ...., -i ıneıwwwl;ı Uert - llllOlrt<!P 
~ müoıııbaka ile alnacütır. 

2. - Müoabakada muvııttak oıa.ılanı tıı.renin -..ı;ı ed-tf )'ltde ......,... 
ri;Jet kabul etmeJeri iarttır. 

i. - Müoab.okada muvııttak olanlara 3656 sayılı lem.un.,. -...ıın. IDıı'e 
c15> lira ull ma.&1 "'\18 80 lira ücret verll~tir. 

t. - İrieklllerin '78ll sa;rıh memurl.ıl kanummun t oll .-ıldeıdndeld -"' 
.1.arı haiz olmaları ""' devlet memurl,.eriyetiııe illı: defa ...-ıeriD otuz ,,_ 
lll geçmemif olmaları lAzımdı:r. 

5. - Müsabakaya ginnclt lsteyenJ.er 20/12/HO günQ ıtpmma -
dilekce ve evrakı mllsbitelerile birlikte imtihanlarm knı ohın.,..lı P. T. r. 

Merkez Müdilrl1lklerine müracaat etmelidir. 

8. - Mllsabaka hor vilA;ıretle P. T. T. Merlı:ez Müdtirttl.klerindo 23/12/HO 
t...i!ıine müsadif Pazartesi ııünil ııaat 9 da :rapılacaklır. cllM7> 

Maliye Vekaletinden: 
ı. - Bir sene nıilddetıe hesap milteba8Slslan refalı:atinde otııj :raptıldıuı 

aonra İ•lanbUİ, Ankara, İıımir, Bursa, Adana, Mersin, Samsun ıı:lbi viliyel 
merkezlerine layllı edilmek llzeı-e mllsabaka ile hesap mlitebııuıa muavini 
alınacaktır. 

2. - MOtehassu muavinlerlnln llJ'lık Qcretleri 100 - 120 Ura olup lmtt
handa muvııtbllc olıuıiııra iıl58 ııa;yılı lı:anun l:ükümlerl Qlreslnde ücretleri 
Yerilecek tir. 

3. - Müsabaka bntihanına SirebUmek için memurin ka.nununun be,ind 
maddesinde :razılı p.rtlardan mada hukuk veya iktisat fakültelerinden ve71 
ai;Jasal bilgiler okulundan veyahut ticaret mektebinin yüksek kısmından v&
ya bunlara muadil ecnebi mekteplerden mezun bulunmak. Ve fill askerlik 
!ılzınetlni bitirmiş olmak ıarttır. 

4. - Müsabaka imtihanı 25/12/1940 tarihinde İslmıbul Detterderlığmcla 
~ imilluuı heyeti tarafından yapılacaktır. 

5. - İmtibaııa lirınek isteyenler yukariki ııartlan haiz olduklarına dair 
otan ves.ikalarını Ye 4ı .S X 8 eb'admda :fotolraflannı ve iim.d17e kadar bulun
dukları vazifelerle a)'n]ıı sebeplerini gösterir kendi .ı yazılarile :razılımı ter
c:ürnol ballttinl rapll!tmek ıruretile bir istida ile İstanbul defterdarlığına 211/12/ 
H-0 ııünü mesai ııaatinln hitamına kaddar müracaat etmeleri icap eder, 

6. - İmtibarı IPtıdald menulanhn :rıpılacaktır. 
1. - Hesap: Kesri acil ve qıırl, faiz teıasüp, Iskonto, takaluı, milt.....ıp. 
1. - Hendeoe: S.tııı Ye hacim mesalıalan. 
ı. - versı ""Jrkmdı umumi mai6mat. 
... - Timrl uoul detlerl. (11787) 

Bakırköy Sulh llulmk Bikimli-

İLE SABAH, VE 
·------~..,_ __ _ 

dltleriııbi r.-ı.)'Ulll. . .......................................... ... 
(ABDEST BOZAN) 
dediğimiz ııerftler; çiğ mğ1r etiyle yapıbnış pastırma ve sucukları 
yiyenlerde hasıl olur. Uzunluk !arı 4 metreden 10 metreye kadar 
olan bu 90Jucanlar kanımızı em erek birçok tehlikeli hastalıklara 
yol ~rlar. Bunlardan kurtulmak ~in en birinci deva TİMO
FU.fdur. Kutuların içinae tarzı istimali yazılıdır. Her ecza.hane
de bulunur. 
Sıbhat Vekaletinin müsaadesini h•izdir. Reçete ile satılır. 

Timofui, Timofuj, Timofuj 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşluktarın tedavülden 

k•ldırılmaaı hakkında ilaa 
GQmüş yüz kuruşlukların 7~ ıümU. bir liralılı:Jnr darp ve plyasa:ra 

ktfi miktarda çıkarılmış olduğundan ıümüıı ;rüz kuruşlukların 31 İkincikA
nun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştınımışlır. 

Gümüş 7ilı lcuruılulı:lar 1 Şubal 19*1 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecck ve ıncak yalnız mal sandıklan ile Cümbur\yet Merkez Bankası 

oubelerince kabul edilcb;lecektir. 

1 Elinde gümil/ı yilz kuruşluk bulunanlarm bunlan mal sandıklarile Cüm. 

1 
buri;Jet Merkez Bankası ı;ubelerine teııdll etıırmeleri ilAn olunur. 

•7002/i> •10216> 

Otomobil Ticaret Türk Aııooim 
Şirketinin Aziz Ergüre ve Necdet 
Ergür ile phsınızdan alacağı olan 
2140 liranın teımlııi istifasıru ma
tuf olınak üzere aleyhin.ize İstan
bul asliye 4 üncü ticaret mahke
mesinden i.stihsal ve dairemize 
tevdi eylediği 15/5/940 tarihli ve 
940/105 sayısına mukayyet haczi 
ihtiyati kararname;:; muciıbince sa
hibi bulunduğunuz General Moto
ra fabrikası mamulatından ve mez
kılr fabrikanın 29 B. R. 10266 - Z11ıl/ 

B. R. 9874, 39 B. R. 10246; 39. B. R. 
9961 - anotör ve B. R. 6w - 53384, 
B. R. 6; w 53110 B. R. 53383. B. R. 
5 w 53429 şasi numaralı ve Opel 
-Pelitst markasını havi 142 pus
lun dört adet kamyon fersİnden 
borca kilfi miktarının haczi U!kar
rür etmiş ve Jı.ey1iyet Çorlu İcra
sına yazılarak gelen tezkereye 
merbut haciz zabıt varakasında 

Jinden: ı 
Bakırköy emrazı akliye hastane
sinde tah~ tedavide iken 94-0 ikin
ciünun, §Ubat, mart, nisan, ma
Y• aylarında vefat eden 264 has
taya ait elbise ve çamaşırlar açık 
arttırma ile 23/12/940 pazartesi 
günü saat 14 de hastahanede satı- 1 

lacaktır. Alacaklı ve borçluların 
kanunu medeninin 561 inci mad
desine tevfikan bir ay zarfında ve 
mirasçıların da kanunu medeninin 
534 üncü maddesine tevfikan üç 
ay zarfında mahkemeye müracaat-

1
· 

lan ve aksi takdirde terekenin tas
fiye edileeeği ilin olunur. (1232) 

(SATILIK ECZAHANE) 

mezkfu emvalin _yevmiye 50 hı

ruş ücret mukabilinde ve yeddie- • 
mine tevdi olunmak suretile haciz Eyüp Nüfus Memarluğundan: 
ve hey'eti u.ınumiyesine 2000 lira K.ızılınesçit mahalle&i Odalar so-
kıymet takdir edildiği anlaşılmış kak 51 saytlı hanede kayıtlı Meh- , 

o>ıııasına ve icra, if1fuı k:ınunıınun met Vehbi mı Zekiye Sunanın İ&-1 
262 ııci maddesinin ikinci fıkrasına tanbul Asliye 11 inci Hukuk Mah
tevfikan tarafınıza tebliği muktezi kemesinin 17/11/940 gün ve 940/ 
haciz zabıt varo.kası ikametgahı 1097 sayılı kararile isminin Zeki
hazırı.nızın meçhuliyeti hasebile • Belkis olarak tashih edildiği i
~li~ kılın~ıyarak .mezkUr tebli- lia:, olunur. (1228) 
gın bır ay muddetle ıl.llnen tebliği-
ne icra hakimliğin.de karar nril-

1

- - - -
miş bulunmasına mebni bu husus- llCKTOR 
ta bir itirazınız varsa tarihi ilin- Feyzi Ahmet Onaran 
dan iü'baren müddeti mezkiıre zar- ~· ,.. ~ allll!buaa 
fında 40/1876 do.<ya numarasile Adre1' lllabılll Cafalotlm 

dairemize bildirmeniz ilan olu- ~-~-- "'--·'"•· "'" ••. T•l. !~8"' 
nur. (1223i .-.---

Telgraf Muhabere bilgisi olan Orta Mektep 
mezunu memur alınacak 

P<>sta Telgraf ve Telef on 
Umum Müdürlüğünden: 

l - İdaremiz münl :..ıllerinı arta mektep mezunu ve telgraf' ınuhabere
ııüne vakıf olmak üzere alınacak ma.Qflı veya ücretli memurlar için müsaba. 
ka !mtllıaıu yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği yerlerde 
memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - M!l.sabakada muvaffak olanlara 3656 sa:JI]ı kanun billcmüne göre 
clG> lira maaş veya 60 lira ücret verCecektir. 

t - İclare dahilinden müsabalı:ıı;Ja !Jtirak edecek bat bat bakıcı, ba§ mü.. 
vezz:t ve bakıcı ve müvezzilerin 30 yaamdan evvel idareye intisap etrn\' 

olmaları earttır. 

5 - İdanı boriclnde m!l.sabakııya girmek istiyenlerle hAlen idare dahi
linde bulunan muvı.kkat memur muvakkat bakıcı ve mUveı:zilerin 788 sayılı 
memurin kanununun 4: tıncü maddesindeki sartlan haiz ol.malan ve Devlet 
Ba811'1Uriyet.ine ilk defa alınacakların 30 yaşını geçmemiş buluruna1arı lftzlmdır. 

6 - Hollen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya girmek istiyen
ler 20.12.940 cuma günü akşaınına kadar bir dılekçe !le ve idare haricindeın 
girmek isti~nler de yine me?.k"Ür tarih akşamına kadar d.ilekçe ve ~rakı müs_ 
bitelerUe biTlikte imtihan1ann icra olu.nacağı P. T. ·r merkez müdürlüklerine 

müracaat ·edeceklerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Merkez müdtırliiklc-rinde muhabereden 
25.12.940 ça.rsamba saat 9 da yapılacak muhabere bilgisini isbat edenler umumi 
bilgilerden ve 26.12.940 oersembe triinü &aal 9 do yapılacaktır. (11354) 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlüQUnden 
Muhammen bedeli 7650 (Yedi bin altı yüz elli) lira olan 15 ton taııtı;y., 

edihni§ pBmuk yağı 6/1/19*1 Pazartesi günü aııat 15 de kapalı zarf usullle An
lı:ara<la idare binBBUlcla satın alınacaktır. 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk Hôkimliğinden : 
Ölümü Üzerine terekesine mahkememizce el konmuş olan 

Eminönü ec.zabaaesi sahibi Eczacı Hüseyin Hüsnü 
Onar' a ait olup mabellen vaki istimlak aebebile halen Mey
dancıkta Sadıkiye hanı altıaıda bulunan eczaha-

• • 
nesının terekeniD tasfiyesi zımnında bilmüzayede aablma-

ıına karar verilmiş olduğundan mevcuduna 17 .000 lira kıy. 
met takdir edilen mezkur Eczahanenin biriaci açık artbrması. 

nın 3/1/941 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14den16 ya kadar mahallen icra kılınacağı ve bu müzayede. 

de teklif olunacak bedel; muhammen kıymetin o/o 75 ni bul. 
madığı taktirde ihale yapılmıyarak ikinci arttırmaıının tarihi 

mezkurdan on gün sonraya müıadif 13/1/941 Pazartesi 
günü saat 14 den 16 ,. kadar aynı suretle icra kılına
cağı ve daha .ziyade tafsilat almak isteyenlesio 937/l dosya 
numarası ile mahkememiı.e müıacaatlan ilan olunur. 

937/1 Tereke 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
J'etılto-

lıid.e 

Adı iri Adresi McıtraiııKa.mnç Buh""' Zam Zam Senea --- --· 
Hasan $enol Kunduracı Beyazıt Okçular 8/3 N. aa. "15 4.30 0.86 0.93 1.07 94-0 
Hasan Seool Kunduracı Bevazıt Okı;ular 8/3 N. 33.75 0.47 0.59 0.08 940 
Ali Özgün kunduracı B. ÇataHıan iltiııci kat No, 86.00 6.39 1.08 1.17 1.35 940 

3/3. 1 
Ahmet Gündöken koltukcıu B. Çadırcılar 32 No. Mm TZI ı.•7 1.81 1.84 940 
Musa oi!lu İıbrahlm sıracı B. Büvük Çatal handa ı. 

radlı han 5/6 N. 8.00 0.99 0.20 OZA 0.25 940 
Bahaeddin ve Hüseyin Terzi Camcıali Dişbu~yeı)ar iT. I00.00 25.15 11..03 940 
İsmail Hakkı Duvma.z maııav C. Ali Ordu C. 148 No. 36.00 8.~ 1.81 L«i 9311 
Halil Peker Bakkal Balabanalta Fethi.bey C. 10 

No. 60.GO 8.79 1.76 1.58 939 
Refail Suhami kundura ardfveııl B. Büyük Çatal han 9/1 N. 45.00 10.10 2.00 - 2.52 940 
Hıfzı o"ul Faruk kunduracı Bevazıt Köccüler 1-3/1 N. 5.33 1.08 1.31 1.35 940 
Stirati oiil.u Stirati Savacı Be vazı t Y olııeçenhan '.Meh-

:net dairesi 4 No. 28.lJ 0.98 0.20 0.18 937 
Sabri Bozvaka kahveci Beyazıt Cadırcılar 98 N. 117.00 25.47 5.09 8.38 940 
Ahmet koltukı;u C. Gelinei-k 30 No 12.00 2.71 0.54 0.49 940 

• • • 28 N. 24.oo 5.42 1.08 0.97 940 

• • • 30 N. 12.0Q 1.45 0.29 0.26 940 

• • .. 28 N. MOO 2.90 0.58 0.52 940 
H üsevin Öztan aseı c. Bodnım han 28 No '12.00 8.95 1.39 l.lil L7• 
Ahmet Lukan Maran~ C. Bodrum han H No, 60.00 6.00 1.20 1.08 940 
Hırant kunduracı c. Sıra odalar 3 N. 27.00 •.39 o.ııs 1.10 940 
Zekive Colak tuhafivecl c. Kalpakçılar 172 No 0.17 0.03 940 
Mehmet Akdemir korde!Jicl c. Çadırcılar ll3 No. 36.00 5.44 1.09 1.36 940 
Adem Cin saatci Ç, Zenneciler .fO No. 18.UO 2.25 0.45 0.48 0.56 940 
Noman Atalay Mesinci Ç. Oerdahcılar 21 No, 24.00 2.14 0.43 0.'5 0.53 940 
Yetvart Cizmeeiyan ıruhlavle:io Ç. V arakcı han 7 No. 36.00 9.32 1.86 2.33 940 

Bu işe girmek ıstiyenlerin 573, 75 <Beıı yüz yetmiş üç Ura :retmiş beş ku
ruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayın etttiği ves\kalan ve teklifle.. _...,_ .... _..., ___ .... __________ ...,_..., __ rlııi aynı gilD ııaaı H e ltadBr Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır 

Gö. Mh. lat. Lv. Amirliği aahn alma Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpqada 

Kostantin Skufas karyolaı::ı Ç, Nurnosmanive 33 Net. 135.00 48.94 9.79 12.23 940. 

Tesellllm ,.. Sevk Şefliğinden,. İzmirde Mağaza Sefliiıiııdeıı datıtılmalrladır. 

komisyonundan • 
20/ ı . ıtAnun/HO Cuma günü saat 19 te açık eltsilbne IUl'l!tlle müteabbit Vagonların tabm!l ve tahliye mUdddetierl için Haydarpaşa ve İzmirde c8> 

91mü hesabına 3000 takım çamaıır alınacaktır • .Muhammen bedeli 3142 lira ve dığer istasyonlarda c6> saat olmak üzore verilmekte olan mühletin tatbikine 
IO kurut ve ilk lı!minatı 238 liradır. Evsaflle nümwıe ve ,.rtnamesi lromiıı- 8.:Jlll fSrtlarla İkinci k!inun 941 tarihinden itib"ren ikinci bir ;,•ara kadar de-
pomda ı.... gün görillebillr. İsteklllerln teminat malı:buzlarile gününde Galata vaın edilecektir. 
... mb•ne ceddeli İbrahim Ritai baınndaki komlqcma ıı:elineleri.. (114.51) Fazla tafsilat ıçın iota•yonlan. müracaat edilmelidir. 8701 - IJB43 

Kazım Yağlıkçı Ç. Sipahi 13/15 No. 90.00 24.97 4.99 6.24 940 
Hasan Altınerit kuyu:mcı> Ç. Akikçiler 8 No, -tli.lıO 1.05 0.21 0.23 0.26 940 
Hasan Altınerlt ku:yumcu Ç, Akikciler 8 No. 45.00 4.55 0.91 0.99 1.14 940 

Beyazıt Maliyesi Şubesi mli1ıelleflerinden vukanda aih, !şl. ve • ticaretııa:Jı adresi vazıh saluslar 
ıterki ticaretle yeni adreslerinlbildirmemis ve tebellül!e salahiyetli bir kimseyi .ııöstermemlş ve 
yapılan araştırma.da da bulunamamıs olduklarından hizalarında ııösterilen yıllar ait kazanç, buh 
ran ve fevkaliide zamlara ait ih barnamelerin bizzat tebliği mfunklin olamamJıştır. KevfiV"t 3692 

No. lu kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebl.ij! ek ü • 


