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Yarı Resmi 

Alman 
Ajansının 
bir izahı 

Fon Papenin beyanah 
ile beraber Berlinden 
verilen ıon haberler 

iktısadi Devlet s
se sele ri n in Vaziyet" 
Umumi Heyet, Başvekilin 
birnutkilemesaisine başladı 

!_endisine ait değilmiş Bu müesseıeler hakkında mürakabc heye-

y - .-,. a-aI M±-1 ·- e - ' " .... - .............. ..._ JIJI __ ., ... 
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Ankara, :ıo (A.A.) -18 sonteşrin tinin verdiği 22 rapor tetkik ediliyor 
tarihli bltüenlcri.mizde Alma:ıyanm . 

Az veren can· 
dan, çok veren 

maldan 

Yunan. ltalyan harbi' 

Yunanlılar 
dOn yeni 
mevziler 
a ld ı I r 

lngilteraıin Balgari•tana 
verdiği teminah, «elde 
bulunan ıeyleri bahıet· 
mek» telakki edenler var. 
Fakat, bir taraf, harbe • 
6İrmel'i mukabilinde 6':! ft8 1yanlar, askere, ka· 
vaitlerde bulunurken o- 1 k d' 
teki taraf sadece bitaraf çan arı urşuna ızc. 
kalma.ın; mukabil ta· cekleri:ıi bildirmişler 
mamiyet ve ütikliilin_e _ -·-•-- Jamnnda e4tiii SOylenen maral 
hürmet edileceğini temın 
ediyor. 2 r l k t İlal:l"&n M.areşa11 Badocllıo 1 a< a a; ı an 1 

Yazan: Abidin DAVER testım olacak Amerikan 

B l"rka• gun"' evvel avaın luı- al y a r d 1 m 1 
' . sual Atına, :ıo (A.A.l - 34 nwnar ı 

marasında sorulan bır. . Yunan tetiliğı 
üzerine iugiltere barıcıye c~phenııı muhtelif no!ttalarında 1 •it 200 

nezareti nıüsleşarı Butler av°:1" kı nıuhar~beler netıcesmde Arna- ngı ere 
kaıııarasında iıııırıJtereııin llulg~~ vutJuk arozl:iınde ve bilhassa Ko-
tana karşı. olan battı hareketını, mispolis'm şımalınde ~enı mevzı- Milyon dolarlık 
l:l.ntieiye Nazırı Lord llalıiak.s na- !er l.'iı.:al edilmu;tu !ki top, mute-
ınına <Ö\lece iıah ve tesbıt et- addıı otomatik sılah ve esıı· ellini- s· . d 
ınişti: · . .. zc düşmüştıir. .. ıparış ver i 

•Bulgaristanın, ingilterenın du~- Hava kuvvetlerıınn duşman hat-
tnanlarına katılmaması, aktif Jarı ıuerınde keşif uçuşları ve aVCl 
Hya pasif surette yardım e_t- devrıvelerı yapmu;tır 
meınesi veyahut İDgilterenı~ Du:,man hava kuvvetlen cephe 
müttefiklerine hlicum eylememesı üzerınde bazı noktaları, Epır, Ke
şartile, İııgilterenin va:aı imza ola· falonya. Zanla, Leucas ve Moran.:zı 
tak iştirak edeceği muhtemel her garp 'sabillerındc bazı ~ehır ve koy 
hangi bir sulh tauziıninde, B'!l~a- Jerı bombardıman ~tmiştır. 
· · tiklahne rıstanın tamamiyet ve ıs • . . BİR GÜN KENDİLİGİN· 
tanı hürmet edilmesi~i t~ı'i.~~ l2 ~~N TESLİM OLACAK 
eld~n .ıtel~ni ya~mak I?gıliz 30 A.A.) _ Atinaya ı:e-
ınetının nıyetlerındendır.• fın \ Athın~. !er~ göre İtalyan 12 ada-

ln ·ı· H · · Nazın tara • len a.,_er . 
gı ız arıcıye . b'llfassa büyuk adalarda 

dan verilen bu teminatın, Bulg;rıs: ları;ıd~ · 
1
ttikçe naiikleşmekledır. 

tanda, umumiyetle nasıl karş &n vazıye l{1 
dıkJnı henüz bilmiyoruz. Yalıı~z Harp başladığı zaman bu adalar:zı 
dünkü ~azetelerde intişar eden bı~ gıda stokları ancak bır kac . ay ıçın 

Nevyorlc, 30 (A.A.) - Tas: 
joumal of Commerce'e göre İnailizler 

Amerika harp !'lanayiine 200 milyon do
larlık siparişte bu1unmuşlardır, Bunu.o 
120 mdyonu tayyare sanayüne yapıl-

mıştır. 

İnternational Nevs Service'ln bildir
diğine göre, İngıltere bir deniz inşaat 
kumpanyasına 60 ticaret yapuru aiparil 
etmı~tir. Sipari~lerin mecmu bedeli 
40 milyon dolar tutmaktadır. 

İngiltere hesabına dığer 60 vapur in
şası için de &örüımeler yapılmaktadıt'. 

İııı'llterenlıı Amcrlk:ıdakl Para 
Mevcudu 

Vaş~n, 30 (A.A ) - Amerika ma. S f h beri bul kt• ,. ,... ••oh" ~ı-~ 
o va telgrafı bu hususta şu a kafi nm• 

•·e · · it !yanlar bu .tokları faydalı llye nezaretmden bugün bildirildiğine • rmıstır: a . .. 
cliükf.tmet partisinin nafiz i,~a- bir surettt t ıkvJyl! tAıll c. J. • .r. ıeore, ~illere harbln birinci YJbnda 

larUJ<ian Yanef, son günlerde, ln- (Devamı Sa. 3, Su. 3 de) (Arkası Sa. 3, Sıi. 7 de) 

l<iliz hükumeti tarafından Bulga --------------------------

rıstan hakkında yapılan beyanata M As K ELEME KARARI 
t .. ınas ederek kraliyet nutku etra· 
f n<!a cereyan eden müzakereyi ka· 

Pa~;~: İnıtiliz parlamentosunun Bu akşamdan ı·tı·haren Bulgarıstanla mesgul olduğu~u 
ııörınekle bahtiyar olduğunu ı;oy-
leıniş; fakat •böyle vaitlerın Bul· b 
ıı:arıstarıın elinde bulunan şeylerı k t 1 ı 1 hahsettığini. ilave etıni<rtir.. • o n r o e r a ş 1 yor 

Gospodin Yanef'in ne demek, ıs· 
!ediği kolayca anla~ılıyor; meb ns, 

- İngiltere, bize esaseıı elimizde 
bulunanı vadediyor; fazla bır ,ey 
•ermiyor; diyor. Eskide~ •.tahtın· 
da ınüstetir hüve• diye hır soz var
dı. Bu Bulgar sözünün de acık~.8 
ııöyleruniyen, altında gizli bi~ ~hu· 
ve. ili varılır. Yanef demek ıstıyor 
ki: 

- İngiltere bize sadece zaten eli· 
DÜzde bulunan şeyleri vıidt>diyor; 
halbuki mihver, daha fazla vaıtler
de bulunmaktadır. İngiltcrenin de, 
bt>c elimizdekinden fazla şeyler 
\;;,ı:ıetnıe!)i l.lzın1dır. 

Siz isterseniz. hükllmet partisi
nin na{iz azaJ;•rından birinuı bu 
&Özlerini bir pazarlık baslangıcı .o· 
larak kabul edebiliroiniz. Bulgarıs· 
lan, 1915 senesi el Jiı!ünde Alınan
Yanııı yanında harbe girmeden ev· 
vd de. her iki muharip zümre ile 
Pazarlığa girişnıişti. Hayli uzun SÜ~ 
ren hu pazarlığın sonunda, harbe 
ın,. dabelesiııi nıuzayedeye ı;ıka.r
nıış olan Bulgaristan, daha fazla 
veren ve daha çok artıran Alman
Yanın üstünde kalarak yanında 
tnih.:adcleve karısh. Acal>a Gospo
diıı Yanef, ~imdi de liulgaristanm 
•vni suretle k<'rıdini artırmaya 
koyıaa5ını ını isti)"or? Fena fikir 
de~f! Her fert ,.e her millet, elbet
te kendı ıııenfaatinl düşünür; fa· 

Saatler bütün yurtta dün ge. 
ceyarısı bir saat ileri alındı 

Caddelenıı ortası nakil vasıtnlann ın karanlıkta görebilmeleri için 
beyaz çizgiler le işaretleniyor 

Hava taarruzlarınz ka~ı pasif llorun-ı €i.nni:tir. Hu akşnro, ortalık karardık
ma faaliyeti zümresinden olmak i..11.ere tan orıra hıç oır binada -dün nezretli .. 
evler ve bütün binalarda sıkların k:a- 'ğim.z v lo.yetın tanıınılnrJe kayıt ve tas-
rartılma ve maskelenmesi mecburıytıi 1 v~hile- luç b .. P n ere ve 

dUn ere yar ından ltiba."ell merJY "' (Arkası Sa. 4. fi 2 dcı 

Ablukanın Tesiri 

italyan 
ithalatının 
yOzdeSOi 
durdu 

---·---
Bu hal İtalyan ikti-
ıadi bünyesini ciddi 
surette ıarımıı 

• 
Başlıca madde. 
lerin stoku yok 
Vaşington, 30 (A.A.) cB. B. C.> - Zi. 

raat dt'partn1anının neşrettigi bir bill
tende. İna:iltere ablokaoı:ının İtalya it
halatının yüzde seksenini durdurduğu 
söylenınekt.cdir. 

B Hcııl. ou sutttl~ bıtızammı k:aybe ... 

(Devamı Sa. 4, Sü. 3 te) 

Romanyada 
Vaziyet 

Almanlar -Tam himage 
tatbik edecek 

• 
Alman partiainin yab~cı 

te§ki lii.t §efi tayyare 
ile dün Bükrete a-eldi 

Bükreş, 30 (A.A.) - Viyana va· 
lisi Baldur Von Schiracht ile nas· 
yona! soşyalist partısının yabancı 
teşkilat şeiı Richard Bohle dün 
tayyare ile Bükreş hava meydanı· 
na muvasalat etmişlerdir. 

RO:\IANY ADA 60,000 ALMAN 
ASKERİ VAR 

Türkiye büyük elçisi B. Von Papen Ankara, 3.0 (ikdam Muh~birinden) -,milll bankalann idare meclisi reis ve 
tarafından ecnebi gazete muhabir- Sermayesı devletçe vt-r~ek . aureti- umum müdürlerinden mürekkep umunıl 
!erine yapılan beyanatı muhtevi le k~ı:ulan iktısadl l<şekküllenn 1939 be,.et bugün öğleden önce Başvekil De 
bir Bertin telgrafı üstüne tarafı- 1 :Jllı bılançolan Ue !tir ve "."rar besaı>- j Rmlc Saydam'm riyasetinde BüyUk 
mız.dan enim resmi bir membadan !arını tetkik !çın. Buyuk Millet llecllsl Millet Meclisinde toplanmıştır. 
bildiriliyor> kayd:nı iliıve etmek su Adltye, Butçe, Dıvanı Muhasebat, lktı- Ba,ıvekil toplantıyı aşağıdaki nutku 
retiyle neşretıni.ştik. Diğer taraf- oat,. Maliye ve Ziraat ı:ncumenlerindeıı irat ederek açmıştır: 
tan son gün çıkan bültenlerınıizJe ~den lwı"ırdan ve Dıvan'. Muhasebat •- Muhterem arkadaşlar, 
Berlinden gelen bazı havadisler de Bırıncı Reısı !le Umumi Murakabe He- Devlet ikt.ısadl le ·ekküllerinin 1939 
•Transocean ajanst bildiriyor. kay :retı Reısı ve _bu ilctısadi teı~rin, :rıh bi14nço ve Ur ve zarar hesaplaruu 
diyle derrodilmU;ti. Traıısocean, / oemıayeleri bır mil.Yon liradan fllla (Arkası Sa. 3, Sü. 1 de) 
Alman) anın rıım ı esnıi ajansların 
dan bi.riclir. Der~(ttigimiz bütün .. 
bu hav.ıd'sl~r ise gu-ek baş taraf· 
larında ve gerek ı.onlarında Tran
SQCean imzasını taşıdıkları için 
bunıar• .'\~man ajans nın verdiği 
hab~rle· zuırrc<ırdcn addetmek 
gayet tabii id~ 

Tramocean aj•ı.sı ahiren bize 
(Arkası Sa. 4, Sli. 1 de) 

Sobranyada müzakere 

Bulgarlar 
Bitaraf 

---·---
Fakat Egede mahreç iste
mekten va79açmiyorlar 

Yunanistana nota haberi 
tekrar tekzip ediliyor 

Sofya, 30 (A.A.) - Tass ajansı hu. 
SU.!l muhabirinin biJdirdiğine ıöre: 

Sobranya meclisi kralın nutkuna verJ
lecek ct=vap hcıkkuıdaki miızakerata 

ayuı yirmi sPkız.mde de de,·am etmiştir. 
Muhalif meb'uı.;Jardan Çankof nutku .. 

nun baş tar:l!ınd~• hukUnletin dabill sı .. 
yaseti.ni tenkit ettıkten sonra harici 
siy&t-;C\e geçerek Romanya ile yapıtmıı 
olan muahedenin muzır mahiyetini J .. 
lcri sürmüş ve cenubi Dombnıca'da bu .. 
Junan Bulgar halkının çok ajır şerait 

içinde ya~amakta olduklarına işaret et· 
miştir, B. Çankof mihver devletleriyle 
ve Sovyet Rusya ile takip olunan dost
luk siyasetinin taraftandır. 

Eski Başvekilin biraderi meb'us Petr 
Köseivanot beyanatta bulunarak 1918 

(Devamı Sa. 3 Sü. 4 te) 

DO GOL'ON NUTKU 

Hür Fransızlar 
kuvvetleniyor 

Vloll7 ~ Baf"1ldi maa..W ,.. ~ Namı r-aı -
Parı...,:üoaUQte -le~ 

HiTLER -La vali Berline 
davet etmiş ·---

Maretal Petain, Amerikan 
demokraaileri ideallerine 
bağlı kalacağını söyledi 

Nevyork, SO (A,A.) - Nevyorlc Ti. 
:mes &azetesinin Bem muhabirinin ha
ber verdiiine göre Laval Mitlerin daveti 
tızerıne Berline ıidecelı:lir. 

Vicby, 30 (A.A.) - Havas: «Fransa. 

ingiltere -ispanya ile ye
niden anlaştı ----

ispanya lna-iliz lirası blo-
kuna dahil memleketler
den mal satın alabilecek 

Nevyork, 30 (A.A.) _ Associated 
Pttss ajansı bildiriyor: 
İspanya ile İngiltere arasında esk:l

den çok daha geniş bir ticaret muaJıe. 
desının akdi için yapılan iöıillmeler 
nihayet 1!ulmuştnr. Yeni an1a~ma is .. 

Amerika" komitesi, Mareşal Petain'in 
Amerika.ya hitaben bir me:-ajını ihtiv• 
eden bir harici siyaset bülteni neıret· pan7aya lngifü lirası blokuna dahil ve 
miştir. Bu mesajında Mareşal Petain lngilterenin kontrolü altında bulunan 
Amerikaya karşı takip etliği politika: bütün memleketlerden mal mubayaası 
nm ana hallarını çizmişLr. Mareşal, imkfı.nını vermektedir 

Londra, 30 (A.A.ı - Mustakil • -

insanlığa hürmet, vatan ve alle:re mer- Amerika Elolsl Franko İle Göröşl6 
butiyet, adalet ve insaniyete karşı sev- Madrid, 30 (A.A.) - Amerikanın İs· 
il hisleri üzerine müstenit bulunan bü· panya büyük elçisl Veddel, Generm 

Frans_ız aıansırun Bükreşten haber '"0U,m8nlft maddf Ve manevf 
verdııııne ~re, Dernır muhafızla-

(Arkas. sa. 4, sü. 2 deı mevcudiyetiı i imha edeceğiz 

Yeni Suriye 
Komiseri 

Chiappe 
111 

Tayyare ile gi. 
derken öldü! 

İngiliz . İtalyan deniz 
harbinde tayy•resine 
bir mermi iıa bet etti 

Londra, 30 (A.A.) - Vicby'de N•P"'I· 
clllen ve D. N. B. ajansı tlU'a!mdan leli.· ' 
rar edilen bır teblitde eski Paris poU. 
müdürü Cbıappe•m Fransız tevkaldde 
komiserliği vazifesinl deruhte etmek ü
zere uıyyare ile Surıyeye liderken öldü .. 
(:il b ·dırllmcktedır. 

__ _, __ _ 

Bu tebliğe gore, Ch!appe'ı bamll tay- 1 
yareye Çarşamba giınü &rdunya ada-
sı ile Fransız sahilleri arasında İngi!i% ı ·>llktan 15 blııe Jillıılt.la Hür Fn.nsu 
ve İtalyan donanmaları muharebe eder. ku'fftllerlndeıı iio ıısıı. ... 
ken bır n.erını lsabeı c ışttr (l'U151 3 liDcıi ~fada) 

(Arkası Sa. 3, Sü. 2 de) Franko ile görüşmüştnr. 

( GIC~DN= 
iki el bir 
Baş içindir 

Yazan: A. ŞEKIB 

Eğer bir anket yapsanız 
yüzde yüz size sorulacak su. 
aller ıunlar olacaktır: 

- Almanya bu harbi kaza. 
nabilecek mi 1 .• 

- Almanya bu harbi nasıl 
bitirecek 1 .. 

- Almanya bu harbe daha 
ne kadar dayanacak? .. 

Vaziyet mütküldür, Verile
cek cevaplar da o niabette 
ırüçtür. Almanyanın harbi 
kazanması için fU tartlann 
tahakkuk etmesi §arttır: 

1 - Alınanyanın denizlere 
çıkması 

2 - Bri nya adalarını fe
tih ve istila eylemesi 

3 - Süveyti, Cebelütta. 
nkı, Kıbnaı, Maltayı, lrakı, 

= 
) 

Adeni almıı.sı, İngiltereyi Ak. 
denizden çıkarınaıı 

4 - Uzak Şarkta Asyada 
Afrikad" ve Okyan

1

uslardaki 
bütün İngiliz deniz hava ka· 
ra .. üslerini imha e;lemesi ve 
mustemlekelerini alması 

5 .- Almanyanın ayrıca A 
merıkayı da mağlup etmesi. 

Bu bet tart tahakkuk et· 
meden Almanya İngiltereyi 
mağlüp edemez. Şimdi, siz 
yine ıizden soranlardan ve 
soracak olanlardan sorunuz: 

- Almanya bu harbi kaza· 
nabilecek nıi? .. 

AJınanya bu harbi naaıl 
bitirecek?•• 

Almanya bu harbe daha 
ne kadar dayanacak? .. 

Dütünce mevzuunda: İki 
el bir bat içindir.. derler. 
Hattii. bu suallerinizin ce
vabını vermiye bizzat Al
manyayı da davet edebilirsi-
niz. A. ŞE B 
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LI TENKiTLERi 

Hazır ol harba!.. ESOL 
- Yazan: ŞAKIR 

İmamı Aliyürrizanın 

ZİYA 

validesi 
Fransanın yakın çağ tarihlerinde 

muhtelif hakımlardaıı konw;ulan 
bir şahsiyet vardır: General Bu· 
lanjc. 

Her kasapta bir tef- 1 

tiş def teri olacak 
hakkında iki 

İmamı M Cısa Kazımın mahpusi· 
yet havalı. uç seneden fezla d •vam 
eıtı. Ve nıhavet müfsit saray er
kanının eni rıkalarına kurban ola
rak, müessır bir zehir ile hayatına 
hitam verildı. 
Vefatında, henüz kırk beş yaşın· 

da idi. Eğer Medirede. medresesi· 
nın basında ka' 1k tabii hayatını 
ikmale mm·aifak olsaydı, hiç şüp
hesız kı İsljm jJcminin ilim ve ir
fanına pek buvük hi:ı:ınetler ifa e
d~cekti. :ie çare ki pek genç ya· 
•:ncta. mı;hlcrcın ecdadı gibi o da 
kin. ganz ve ,?araze kurban olarak 
tehad 0 t serb~tini içti. 
MiıbHc'< türbeleri. Bağdad ci\"a

nıı<ladır. Ye muazzam bir ziyaret-
11abLr. Türoe. har:kuliıde müzev
\'er:<l:r. (Ali Resul) e muhabbeti 
olanı~ tarafından takdim edilınis 
olan he<F•·plerle. adeta büyük bir 
ııer-ıet hazinesi halindedir. 

Türbe, vaktile bir çölün ortasın
da tek bir binadan ibaret iken, bu 
gün kc ,koca bir kasaba şekline in· 
kıliıo etmiş ve (Kazımiye) tesmiye 
edılıniştir. 

, d 4 H~ziran 1888 de meclis küroii 
rıvayet var 1 fiinden, medisin feshini. kamınue· 

1 ~asinin tidiliui, fıyanın li*vw t iste
İı:ıamı Mılsa, bu hasta carivevi 1 diği z~ıı:· •·• meclis r.eisi F!oke"n.<n: 

ııörmek icin cok israr etmisse de. - Sızın yaşınızda ıken Napol~on 
t'Sırci gösterme.mis. t:lın~f ... ii:! ..... _ 

B · · · b. d" d Oıye alay ettıgı bu general, ıx.ı 

b h
u carbıvenın. ga~ıp fırı .kıvar ~· harbinde cephede yaralanmış olan 

a usus ır estrcının se ı ı ame • 11 d b" "d" 1881 de genera er en ırı ır ve 
gabında vat.ı:nası, İmaml Müsanm Amerika istiklilinin 100 uncu ~·ılı 
o derece sefkat ve rikkatini tahrik m~nsiminde Fransayı temsil e<
ctmis ki, ertesi gün o dostunu cel- nıek üzere Amerikaya gönderildiği 
bet.mis: zaman, bindiği vapurun direğine 

- Esi.rcinin ikamctgfıhına ı?it. Fr.ansu bayrağ1nın yanına Alınan 
O hasta cariyenin bedeli her ne iôC bayrağının çekilmiş olma.sına da

.vanamayıp, Alman bayrağının ye· ver. Al, buraya getir. rini değiştiren lıassıs vatauperver 
Demiş. insandır. 
İmamı Miısamn dostu ııitmis. E- Kah romantik bir aşık, kah mec· 

!{İrc.i ile pa-,arlığa ııirismis. Carive- nun bir ilıti'cilcı diye andan general 
ı·i bir scdyevc kovdurarak İmamı Bulanje, harbiye nazırı olduğu za
Mlısiının eı·ine naklettirmis. nıan t'ransız ordusunu ıslah ve ih· 

Fakat o zat tam oradan avrılır· ya eden, orduya karşı !,:atkın mu
ken esirci büyük bir merakla şu babbet ve aliikasını yeniden nyan
suali irat etmis: dıran, orduya dinamizmanın fayda

larını aşılıyan bir askerdir, 
- Bu hasta carivenin vüzünü 

ııtrmcdcn satın aldıran zat, kim· 
Onun loarbiye nazırlığı devrinde 

milli müdaCaa teşkitatıııdaki faali-

Ecltdiye doktorları 
nokıanlarını deftere 

her teftişte dükkanın 
yazıp imzalıyacaklar 

Fırınlarda olduğu gibi tekmil Yapılan kontrollarda bazı kala-
kasap dükkanlarında da birer bi-1 balık semtlerdeki kasapların ancak 
rer •Sıhhi muayene ve teftiş defte- 2-3 ayda l>ir kere belediye doktor
rı. bulundurulması kararlaştırıl- la f d 1 t ft· ed.l b"l 

okt . . rı tara ın an esas ı e ııı ı e ı -
mıştır. O orlar her teftışte; tarı- d"kl . .. ··1m·· t.. B k b·1 ıh
hini ve gördükleri kusurları bura- '. erı goru uş ur. u a 1 s . 
ya yazıo imzalıyacaklardır. Müte- hı teftışlerın çıok sık yapılabılmesı 
akip tefti~te bu noksanları yerine tçın kalabalık ev ve dükkanlı 
getirmediği görülen kasaplar ağır semtlerde belediye doktorları da 
c<>zıılara carptırılacaklardır. ÇQğaltılacaktır. 

Tünel kayışının 
6 ay ömrü kaldı 

İdare şimdiden bir ka. 
yış &ram•ğa başladı 

Üniversitede 
ders saatleri 

Yeni saate göre 
tanzim edildi 

• . . )·et bir harp manzarası ı:österiyor- Elektrik, tram\'ay ve tünel ida· 
İmamı Mcsanın aostu. fazla ıza· du ,.c bir sözü vardır ki, tarih bo-

dir? .. 

h 1 · · k d relerinde tetkikler yapan Şehir ala iızu.m ııormivere . sa ece: vunca her milletin vecizesi olarak 

1
, Meclisi mürakipleri meclise ver· 

- (Beni Hişim) den bir zattır. kalacaktır. dikleri raporda tünel varidatının 
SEKİZİNCİ İMAM Demi.s. Bir 1'ii:ı sordular: b geçen yıla nazaran ~o 1,5 nis e-
İMAMI ALİ RIZA Esirci. bu cevapla iktifa ederek: - Harbetınek mi isti~·orsunuz? tinde azaldığım kaydetmişler ve 

Yeni saatler mucibince yarından 
itibaren üniversitede tedrisat za
manları değiştirilmiştir. Bu yeni 
şekle göre tekmil fakültelerde ve 
enstitülerde tedrisata sabahleyin 
saat 9 da başlanılacaktır. En g~ç 
tedrisat <ia akşamları saat 16,30 da 
bitmiş olacaktır. 

• • 1 - Anlasıldl Çok asil bir zat... - Hayır, dedi. harbetmek ister- şimdiki kayışın önümüzdeki yıl 
Hicretin 1 !-8 inci senesı. Zıt- Fakat 0 zata 50• ··vıevınız.· Bu hasta sem drlilik etnıis olurum. k 

ortasına doğru kullamlamıy:ıca 
k:ıde a~ ınm 21 inci cuma ııecesi, _ Peki, nedir bu bazırlıi!ınız? 

cariı·c de çok asil bir ailere men· 1 k - bir hale geleceğini bildirerek Şim-
Medıne sehrinde dünpva gelmiş· suptur. Şavet bu cariye sağ kalır - Çok tabii bir hazır 1 

; eger diden ihtiyati bir kablo temin olun 
harbe hazır1anmazsam, cinayet iş· l 1 tir. 

Vali<ksi (Necme) hakkında. iki 
rivaveı \"ardır... Birinci riva.vete 
nazaran, İmamı Müsa Kazımın va
Jitlesi (Hamide). İran esirlerinden 
Necme isminde bir cariye satın al
mıs. Bu cariye. çok asil bir ailenin 
kIZL imiş. Akıl. zek5. ve feraseti do
Ia vısile kendisini görenler hayret
le takdi-r ettikleri gibi, bütün aile 
efradı da onunla iftihar ederler
m" Harplerin birinde nasılsa esir 
edilerek Medineye getirilmiş, bu 
ınıret\e İmamı Miısanın valıdesi 
Hamidenin eline gec;miş. 

Hamide. bir gece rüyasında (Re· 
sulü Ekrem) efendimizi görmüş. 

da onu isti!raıı ederse .r:K'k hayırlı masını e ektrik, t ramvay ve tune 
evlatları olması meHrnuiur. lemiş olurSd:U,,i izzet SEDES idareleri umum müdürlüğünden 
Dcmıs. , istediklerini beyan etmişlerdir. 
(Neome) adın<la olan hasta cari- Umum müdürlük herhangi bir 

ve, 1manu Müsiının büyük bir e- 1 1 inkıtaa meydan vermemek üzere 

P 1 Y .a S .a şimdiden ihti.vati hır kablo bulma-
heırunivetlc tedavi ettirmesi savc- _.., ,.. ğa çalışmaklad.r. 

sinde Hakat kesbetmi;. Ve niha- '--------------' 
vet. (Alı Rıza )yı dünyaya getir-
mıs. 

Bu rirnvetlerin hangisi sahih o-
lursa olsun. anlasılıvor ki (Ali Rı

za) nın validesi. alel{ıde bır cariye 
ve basıt hır kadın deiiıldı 

(.4rkası tıar ) .. • 

Küçük Haberler 

Dün 150 bin liralık 
ihracat yaptık 

Dün 150 bin liralık ihracat ol
ıu\IŞ. Romanyaya zeytin, Macaris
tana iç fınd:k, kitre. İsviçreye ce
viz içı, ver fıstığı, hal•, Yugoslav
,·aya iç f111dık, Bulgaristana tuzlu 
balık ve İsveçe de 500 hın kilo ınce 
keoek ııönderılmislir. 

BELEDiYE 
' 

Tramvay varidati artti 

Son vıl içinde şehir tramvay
Jarında 2 milyon 696 bin 266. lira 
hasılat elde olunmuştur. Bu mik
tar geçen yıldan 201 bin 501 lira 
fazla olmuştur. 

Yalnız Tıb fakültesinde dersler · 
sabahları 8,30 da baı;layıp akşamla
rı 17,50 de kesilecektir. 
Yabancı dil tedrisatı da haftada 

bir güne indirilmiştir. Bu tedrisat 
akşamları saat 16,3-0 dan 18,20 ye 
kadar devam edecektir. Fakat u
zak yerlerde oturan talebeler is
terlerse bu derslere devam etmiye
ceklerdir. 

Türk inkılabı tarihi tedrisatı da 
·bu sömestre mahsus olmak ü
zere - haftada 2 gün yerine l ııün 
vapılacaktır ve çarşamba günleri 
saat 14 ten 14,50 ye kadar devam 
edecektir. 

----o--

DEN I Z 

Çanakkalede bir 
kazası 

deniz 

Havagazinde 
Hile var mı? 

Kalorisi a:r; kömür 
kullanıldığı iddia. 
larını Beledi7e tet-

kika başladı 
Kadıköy Havagtui ıir- ı 

ketinin kaloriai ez: kömür 1 

kullanmak suretile halkı 
fazla 6az; sculiyatına 
mecbur ettiği hakkında 
yapılan ıiktiyetler Bele-

!
. diyece tetkik olunmuı, 

fakat tahakkuk etmemİf-
1 tir. 

Diğer taraltan vaki ih
barlar üzerine Belediye 

! makine 1ubesi müdürlü. 
1 ğü lstanbul Havagaz;i şir· 

ketinin kullandığı kö
mürlerin kalorisini de 

1 

tetkika geçmi§tir. İ stan
bul H avagaz;i ıirketinin 
bazı sabahlan gazi pek 
halil ve zayıf olarak sev-
kettiği hakkındaki fİkii· 1 

1 
yet/er de tetkik olunmak-

! tadır. 1 

1 ADLiYE ve POLiS 1 
Gene eksik ölçü

lü deri çıktı 

D 1 Ş_~--§§§ 
POLİTİKA 

Mütavaafin 
akıbeti 

Ycwın: 
Prof. H.::.Zeyin Şükrü Bal:an 

fE5) omanya (1914 - 171 harbi· 
~ nin galipleri safında idi, 

ıu itibarla en büyük mit· 
kilata mazhar oldu . Besa.-abya, 
Transilvanya, Bükovina,_ Dobru· 
c~yı aldı. Takriben büyük. kü· 
çitk IM.itün komşularının ;ırtıudan 
beslendi, büyüdü; bu saadet devri 
namütenahi devam ccle<:ek 'andı. 
Halli statüko esasına müstenit 
Balkan ittifakına ve küçük itilafa 
girdi. Bu suretle muhtelif destekler 
le kendisini takviye ettirmek isti· 
yordu. 

Yalnız bu politikada esaslı bir 
rahne ve gedik vardı. Romanya 
~ark, garp, cenup, hisılı biitün kom 
şularile bozuşmuştu. Bunlar ara· 
sında Sov~·ct Rusya gjbi ınuazzanı 
bir devlet de vardı. Bütün inan vo 
gü,·eni Paris ve Londraya idi. 

Coğrafyayı, bu derece istilıfaf· 
ve inkar etmek sürekli bir si· 
yasetin ş:nrı oln1aı11ak icap eder, 
devletler büyü!< tahan·ülı!t ,.e tc
vehhümattan en·el a; aklarını toı>· 
rağa kuvvetle basmalıdırlar. Srn 
ve Taymis kenarlarından nıe1et u· 
marak yanındaki Rus; ayı darı it· 
nıak, Macaristanı iğ-ı:ap etınek Bul
garistanı kırnıak \ :c hepsini a~:nı 1.a 

' manda ve bir hamlede yapmak 
beceriksidôk hnkınund:l{l bir ahe· 
ser sayılabilir. 1\"itekim carkın çok 
uzun sücıniyeu de\·ri bu polltiJ.:a
nın yanlı•hk ve acılığını, belki lü· 
zumundan faılu sarahatle, gösteı .. 
di. Roman~ a ilk darbeyi çok hafif 
görnıck i"tediği Kusyadan vcdi. 
Oü,.ünmeli idi ki hasta, mağlUp, 
makbur zamanında bile olsa o 
memleketten riza<ı hilafına. mla -
ıııadan eyalet koparmak beheme
hal bir .. ün idba.ı mucip olebif;r. 
Rusyanın tecavii7ii karsısında bü

Aleko Dalo hakkında tii'ı lıazırlı!c ve ıcslihatı;ıa rni';mcn 
Bükres lıükluntti ancak müt~,·aat 

tekrar takibat başladı gösterdi. Kcndbiı:c teminat veren 
Londraya miiraeaıte hile Jüzunı 

Ycdiktllede Kazhçeşmedc A1eko Du- görıucc!eıı yalnız Alman sefirinin 
lo deri fabrikası salııbi piyasaya cks.ı.: ınütalcas.uıı aldı. O da ona tesliınt

Net>ivvi zişan efendimiz ona hita· 
ben: * Küçükpazarda oturan Cafer. A· 

~·azmakap1da aşçı Mahmudun dükki
nında fasulye yedikten sonra z.ehirlen-

Ellerinde cep feneri pili 
bulunanalar 

Yapılan tetkiklerde tramvayla
rın en fazla teşrinievvel ayında yol 
cu noklettikleri görülmüştür. Yal

' nız tcşrinicvvelde 238 bin 910 llra 

1 
hasılat yap•lmıştır. En az hasılat 
ise şubat, mart ve kanunusani ay-

ölc;i.ide deri çıkardıgınden geçenle:-, ~·et tavsiye etti. Bu darteyi Maca
de birinci agır ceza mahkemesinde 1 ristanın savleti t:ıkip etti. Transil-
5 giin hap:;e \.'C para C'czasına mahkü.n ! van:ya da ~ahi bine iade olundu. Cc .. 
olmuştu. ,. nubi Dobruca da Bulgarlara gitti 

Dün Çanakkalede bir -O.eniz ka- Bu defa mezklır fabrikanın yir.e nok- ve bütün bu iade ke)"fiyeti Berlin 
zası olmus; Anarkiri isimli bir Yu- sruı ölçüde deri çkard:ğ1 görülmüş vr. ve Koınanın nezareti altında dosta· 
nan balıkçı gemisi ile Türk bandı- kunduracılar cemiyeti tara!ından yupı- ııe bir ha\a içinde cereyan etti. Ko
ralı Varlık motörü çarnışmıştır .. lan ihbar ve şikayet üzerine müddeiu· maııya büyük harpten e\"velki ha 
Varlık motörü.nün küpcştesi parça- mu~nilıkçe hfı.disc tesbit edilerek takiba. Hnc dönn1iis bulunu ordu. BütUn 

- Ya, Hamide!.. Cariven Nec
mevi. oı?lun Miısaya bai?ışla ... On· 
dan bir çocuk doi?acak. Ve bu ço- me alaimi cö>termiş. kaldırıldığı h3J· 

VU
··kse".r tabanede de, bit' mliddel sonra Olmi.ıştlir. cuk .insanlar arasında en n 

mumtazıyeli haiz olacak. 
Demıs. 

Zabıt:ı ve adhyece tahkdcata başlanınış .. 
ur. * Feriköyündc 5 yaşında Necati a
dında bir çocu~a tecavüz eden t 6 ya

ş:ında Hils<'yinln muhakemesi birinci :1-

ğır ~dil dün bıtmiş \"C Hüseyın bit 
buçuk sene hapse mahküm edılmişti r. * Y.:ır.:rrhk gösteren ,·;ıtmanlnrJ 

İmamı Miıs5.. Necmevi ze\•celiğe 
tr.ımvay idaresi ta1.1.fından ikramrye 

Ha.mide. ertesi gün oğlu Müsayı 
o:h,ıııa davet etmis. Gordüğü rü· 
yavı naklettikten sonra. cariye 
N<'Cmeyi de çağırarak Oı.!luna tak
dını ev lemış ... 

Ellerinıie cep feneri pilleri bulu- larındadır. 
nanlardan istcı ·n beyannameler 
ı·arm aksama kadar kabul olunacak 
tır. 

Gümrükteki piller de tesbit edil 
mek tedır. Bunlar piyasaya ve Ana
dolu ya ihtiyaca göre tevzi oluna-
cakt1r. 

Türkiye Fındık ihracatçıları 
Birliği ~ruluyor 

Et nakliyat saatleri değiıti 

Mezbaha idaresi eskiden mezba· 
hanın saat 24 ten sonra yaptıl?ı et 
nakliyatını ııııkların kararlılmast 

münasebctile gündüze çevirmiştir. 
Bu suretle nakliyat sırbahlan saat 
6 ile 11 arasına alınmıştır. 

ONIVERSITE 

lanmış, makineleri bozulmuştur. ta girişilmiştir. bu büyüme bir rüy~ gibi zail ol-
Motör güçlükle batmaktan kurta- muş idi. Fakat Romanya hesabına 
rılmıstır. Tahkikat yapılınaktadır. Topçular cinayetinin maalcse( ahval bu neticelere ban· 

muhakemesi baJladı !anmakla diizclemedi. Sulh hali~-
MÜTEFERRiK 

Berlin Büyük elçimiz 

1 
Ankaradan geldi 

dc nıenılck~tin üçte birinin terki 
Ram ide Topçularda beraber ya:µdığı b" k 

ırço unsurları hoşnuLuzluı(a 
S~nt.o~~ adındaki ka~~1 .. kaf3sına sert S~\·ketti, kral aleyhine hareketler 
bır cısımle vurarak olduren ve sonra ba•ladı "e K 1 1 k tt .. 

~ . . .. . " :.ı.ro men1 e c en ıi3(-

kabul ederek bu izdivaçtan (Ali verilmesi usulü illihaz edılmi•lir. Bu 
Rıza) dı.inyava gelmiş. Bunun üze-ıyardırnlann pek ciJz"i olduğu görüldü· Türkiye fındık ihracaıçıian bir· 
ririe Nccmenin ismi, (Tahire) ye. ğünden Hazirandan itibaren arttırı\m:\. Lti?"i merkezi Gırcsun olmak üzere 
kefbedılmiş... ı., münasip görülmü,ıur. kurulmustur. Önıimüzdekı aym al-

Kitabı çıkmıyan derslerin 
notları basılacak 

Berlin büyük elçimiz Hüsrev Ge
rede dün Ankaradan şehrimize gel 
miştir. Elçi birkaç gün sonra tekrar 
Ankaraya.gidecektir. 

Alman ticaret heyeti 
Ankaradan döndü 

oturdugu evın bRhçes'.nc g~!nen. ~ra~a,·ı mağa mecbur oldu. Yeni kral Jlişcl. 
Danyalın muhakcınesıne dun bırıncı 3 - ve bas\•ekiJ 'lntoncsko vnzi\·ete hi
ğır ceza mahkesinde başlannuş~ır.. l k~ın olı~ağa. ç~lı~tJar \ ·c k~ndileri-

Maznun, mahkemede ilk ıddıasını · nı tak,·ı, e ıçın, orduyu tensik '\'C 

tekrar ehniş metresini ahırda bulundu-! ıslah için Alnıan ku\·vetlcrini menı 
ğu sırada huysuz kısrağın çifte atarak lckctlcrinc da\:ct ettılcr. Bu suret
yaralayıp öldürmüş olduğunu, metresi· le ıncnılckellcrinin bnki)·esinde ra .. 
ni ölm~ görünce aralarında geçimsiz- hat ya~amak C'ınelini bcsli.}'erck 

İkinci ri\"3\'et.. . * Ankaroda bulunan İngilız t•cirle· tı>uıda umumi bir toplantt yapıla-
İmamı Mu<a Kazım. bir carive rı dün ı;ehrimize gelmi>lerdır. B·ınt...r. cak ve ıdare heyetı >eçılecektır. 

Ol'Ylak lotememis. dostlarından bi· tacirlerlmizle de tem•slar yapacaklar· Birlil?ın faali\·eti bütün memele· 
rını ı·anına alarak, o esnada Mai!· dır. kete teşmil olunacaktır. 
rip dıyarından henüz gelmiş olan * Nafıa Vekili General Ali Fuat Ce · Bı.rlıge dahıl olr:uyanlar ihracat 

Üniversite hukuk, ve iktisat fa
kültelerinde profesörler tarafın
dan kitabı tabolunmıyan bir çok 
derslerin not halınde çıkarılması
na müsaade ofunmUŞlur. 

tik olduğundan kendisinden şüpheleni
leceğ:nden korkarak bahçeye gö:ndüğü. 
nü söylemiştir. 

tccaviizler sil'iilesİnin duı·,c:ı?i-ıııı 
ümit edi)orlerdı. Bilhassa şaı·ktan 
gelecek tehlikeden ıu4i pek telıiş 
içinde bulunııyorlardı. Halbuki leı"· bır esircının ikametl(ahına gi~. besoy dün Ankaradon şehrimize geL yaj)amıyacakJaraır. 

Carıyel~ri görmek istemis. 
Esirci, İmamı Musa va - biribi

rindcn güzel - vcdı carı ve gfister· 
mis. İmam, bunların hic bırıni be
[!eı1memı~. 

miştir. * Köy yollarının yaplırılm~-s1nda \'e 
köy i,lerinın ylı.niliılmesinde gti'iterdiği 

gayret ve liy.:ıkatten dolayı E.YÜP kay
makamı S:ıit .'\h Yücel, Dahiliye Vek:~
Letince hır tak.diı·name ile taltif olun
muştur. 

Poruaitteki ithalat e,yası 
getiriliyor 

Bu hususta talebeden mürekkep 
bir komıte teskil olunınus ve bu 
komıte ılk evvela Fen fakültesinin 
notlarını çtkarmak üzere faaliyete 
geomı.stır. 

Ankarada hükıimetimizle mulı· 
telif ticari görüşmeler ve anlaşma
lar yapan Alınan ticaret heyeti 
dün şehrıınize dönmüştür. Bugün
lerde Almanyadan mühını miktar
da ithalat eşyası geleceği haber a
lınmıştır. 

Dinlenen bazı ~ahitler, Danyalın Jos-
yonerler evvela Bükrcşte yüz bin 

rağının filhakika çok huysuz ve sert biı kisinin iştirakile muazzam bir ge ... 
hayvan olduğunu söylen1islerdir. l\'lu· cit resmi yaptılar. :Jöylece kudret 
hakeme diğer şahitlerin çağırılmasına ve kuvvetlerini hiitün mPmlrkcte 

rlaska yok mu"/. 
Demıs. 

E>ırc . düsünmüs tasınmıs: 
- Bır carıveın daha var amma, 

has'•dır. Yatıror. Yerınden kalka
cak halde değıldır. 

Dive. cevap vermis. 

* İngıltere hük~tnetinin kararil~ 
l>ir müddet evvel Merkez Bankası ta.ra
fından toplanan io~Uz liralarının bedel_ 

leri önümüzdeki hartadan itibaren sa
h.iplerine tediyeye b<ışlanacaktır. 

Uzun müddettenberi yapılan te· 
mas ve muracaatıar üzerıne nıhu
yet, harbin Akdımize sirayetinden 
berı Portsaılte kalmış -0lan ıthalat 
esyalarımızın memlekete getırtl· 
mesi ternın olunmuştur. Bunlar İs
kenderun yoliyle getırilecektır. Bu 
günlerde naklıvat başlıvacaktır. 

--<ı----

Sinemaların saati deği,ti 

Y:;z saati tatbiki d<>layısile sine
malar bugunden ıtibaren seans sa· 
atlerıni değiştırmışlerdir. Bütün 
sinemaların yeni seans saatleri: 
11 - 1 - 2,30 • 4,30 - 6,30 ve 9 da ol. 
mak üzere tesblt edilmistır. 

Aaker ailelerine tevziata 
bqlan~yor 

Asker ailelerine yardım için be
ledıye bütçesinden 40 bin lira ve· 

k:ı1mııı:tlr. 

Bir randevü evi daha 

rilmesi kararlaı;tırılmıştı. Bu para; Beyoğlunda Istiklal caddesinde Nu· 
her kazada asker ailelerine yardım ı·uziya sokağında 30 numaralı Mehınct 
içın hazırlanan cetveller mucibin- Habip apartımanırun bir numaralı da .. 

ce ve istihkak nisbetinde kayma- !resini, meşhur sabıkalı randevucular· 
kamlıklara dai!ıtılacak ve sür'atle dan Ayşe Nimetin randevu evi olarak 
tevzıata başlanacaktır. j ~lettığl Emniyet Müdürlüğü ahlilk za. 

====================-=========================== il bllası teşki13tt tarafından haber alınmış, 
Rom•ıu: 22 ••••••••••~ııı.ı ama. söyletme beni o demek ister Nigar onun kolunu cımdikliye- dünyaya gelişleri bir arzu ihtiyaç evvelki gece, bu dairede birdenbire bir 

"b' b il d rek·. t" . d ··ıd· G.. .. b.'. d anma yapılmış, iki kadınla üç erke)r. 

Ç lb> V 
ga ı aşını sa a ı: ne ıcesı cgı ır. unun ırıu ene \bulunmuş. apartıman dairesi mühürlen .. 'Ô' Q ~ ~ o o ©~ o 15? o -Zahir hasta imiş... - Siz demi dadunla birlik oldu· annelerinin, ne de babalarıııın hiç i m•ş, kadınlar muayeneye gönderilmiJ, 

llrtlamırt EJchl 

~ '9> U U ~ Nigar. yanakları al al. saçları ter- nuz ... darıldım işte ... Karabaş, gel! akıllarında yokken cemiyete karı- Ayşe Nımet hakkında takibata geçilınis· 
den şakaklarına yapışmış nefes ne- yine senınle koı;arız, olmaz mı? şıverirler. İşte Nigiır da bu kısım lir. 

Yazan: MAHMUT YESARi fese getıyordu . Karaba~ kuyruğunu Karabaş. on ayaklarını uzatarak çocuklardan .. * 

gösterdiler. Yeni kondüktör, basına 
geçmiş bulunduğu cereyanın deh· 
şetini o gi.in bi:tzat ar..!a.dı. Bazan 
şefler bu sıfatla ba,,larına geçlik.fe
ri kütlelerin arzularını yerine ge
tirmeğe ınecbur olurlar, yoksa ken• 
dilerinin değil. Nitekim bunlardan 
biri: «Reisleri idim, binaenaleyh ,. ., 
farı takibe mecbur idim. gibi bir 
itirafta bulunmak cesaretini göster 
miştir. 

- Ah'. beu de çocuk emniyet Cenıil Kazım, Kudrete bakarak sallıyarak onun kah önünden kalı yatmış. sarkık dilinden ince, ip gı-
edecek adamı bulmuşum ... Ayol güldü: >amndan koşuyordu. bi salyalar akıyordu. Sanki. onun 

- Annesi ÇOt'.uğunu 
mu? •• 

İdareyi yeni ellerine alan kuv
vetler eski hesapların rüyet ,.e t••
fiyesini açıkça istemeğe bR5ladılar. 
Eski ricalden İngiltere ve Framaya 
temavül ederek komşularını ilı.,;aı 
etmis olanların başlarını istediler. 
Böylece sırasile Tatareskolar, pro· 

sevmiyor * Mccidiyeköyünde Sakızağacı _cad- fesör Yorgalar ve saireler hep zan 
desinde 50 numaralı evde oturan Izze- altına alındılar, z!ndanlarına :ıtıl

yüzüıuc hah.arağına glt, ara~an a! - Nasıl şinıdi ıçin rahat }a'! 
Cemil Ri"tznn: 1 Scrvu13z, Kudrett taJ"tunıyordu: 
- Merak etme kalfa hanım, bız _ Doktor be}, kim o arkadaşı

ı;elirken Nigiu kapıda idi. Köpek 111z? O da doktor mu• 

ka~tı. Onu tutmak i~in koştu. - Hayır, küçük kardP~im . 

- O Karabaş kilıfirı yok mu, ~e - Hiç görmemi~tim, Allah ayır· 
kilir deri değil o. Dün başörtümü nıa\ln, sizden çok küçük olmalı. 
yıkamı}tını, kurusun diye ~uraya Cemil Kazım mahzunane gulüm-
astını, o hınzır, musibet, yepyeni sedi: 
örtümü paramparça etmez mi?.. - Ben ibti}arladım, kalfa h .. -
Rccep ç:ıvu$, sağır mısın? Ne du- ıtım ... 
ruyosun: kos, çocuğu bul. .. Yine - Ben mi? Kırka yakla'."tın1 .. 
koşup ko'tıp tcıliycrck. Misafirlik- - Vallohi o kadar gö>termi}or-

Servıni.z: ı "b " f · sözlcrıni an amış gı l (!ÖZ erını a· tin. evinde koyun keserek ko.çak olarak 
- Nedır bu senin "aramazlıii;ın . . - Bilmiyorum. Yalnız bu ÇOt'.uk- d.. b"nl b" , çıp kapadı. Nigar, Karabaşın sır- t d . • b" .

1 
k et saltığı haber alınmış. un. ı en ıre, 

Annen .,.elsın. inşallah hf'p birer bi- k a aınıı ır sevı me, o şanına, so- evde bir arama yap1lm1ştır. Bu arama-
~ tını o sıyarak: 1 • · t 

rer sÖ\·H~·eceğim ... yine koştun, ter· kulma ıbhyacı var. nsanlar bu da, kesilm~ bir koyun, bir kaç parça et, _ Alı! sekerım .. ! Bakın nasıl an- k b 
1 1 !edin de~il mı? Gel de gömleg·ını yaşta ço assas o ur ar. Çocuklu· üç koyun densi, et makinesi, bıçak ve 

lıyor... Benıın akıllı Karaba ıın ..•. 
ğumuzda ihmal edilmiş olmak ka- kasaplığa ait ..air alala ve edevat bulun. 

Artık dinlendik, haydi, bir ..• iki.... muş. buranın gizli bir mezbaha oldu''U 
hır- -· dar bizi bütün hayatımızda tazip 

uç •. , an1aşılm1ş. etler muayene edilmek üze-
çm tt>piruyordu: Nıgör, küçük elini sallıyarak ku· eden, acı acı düşündiiren bir şey re mezbahaya gönderilm~, İzzet yak•-

- Hayır, terlemedim. ı 1 
manda verırkcn . Karabas silkine- ynktur. Babası da kızını seviyor ).a.narak tahkikata başlanmıştır. 

- Gel dı)oruııı, sonra basta olur- rek ~·erınden kalkınış, ~öz!e~i. p~r- ı mu? Arasıra kucağına alıp okşadı· * Üsküdarda oturan seyyar satıcı 
sun. lıl arnk ona bakı~ ordu 'c ık.lsı b1r- • ğını görenler: ·Belki?• diyorlar. Osman karısı Zehra ile ağız patırdısı 

- llasta olursaın doktor be~· Uu- d_cn •. scdln nıcrdi, enJe~uıi _alla)·.ıp, Ben buna da pek inanamıyorum.. •• ederken, kayınvaldcsınin karışması yU-
rada. 1 uz~ar gıhı kcsaı-ak bag-111 ıçcrısın- . ... .. . ... . zunden kavga büyümüş ve neticede Os-

değiştireyim. 

Nigar, oldufnı yerde hırçın 

B•sını Ceınıl ·-. .-1zımın omtızun:ı de ka\ boldular. Nıgar dogar dogmaz Sadıye, onu 
u n. • . man hC'm karısını, hem de kaynanasını 

çek- da.' aııııs.n: Cemıt Kiııını gülumsiyerek: annesıne devrettı. Yanııcak, bü-ı . 
~ . . . . . , muhtelif yerlertnden bı~akl:ı yaralam~-

lıa,ta _ Oei:il mi dok-.,r bt'y? - Za.allı Nıgar, dedı. Bılır r.ıi- :nk nnnesının tıtrek, ıhtiyar kol- tır. 
sin I<udrel, bu çocuk hakikaten iç . ları ~•asında ha~ir neşir olup gidi- ( Yaralılar Haydarpaşa Nümune hasla. 

te hast~•an· t"-:t nr laparız? sunuz. 
Cemil I\.aztnı, Jiudreliu )-·anına - Bu g:efe yahya telgraf 

oiurınt~stu : mİ'\lPr, Sc';diye hanımef-endi 
-1'e \akit gelirler? mı'! 

- su:;anlık şuruda, iki adımlık Ser,,iniz, g;jzlerini yunıdu, n.ğzı-
yer. Dir 'aatc kadar gelirler belki .. , nı büzerek ısoyliyecck çok söz ><ır 

Scrvın37. K,lzınıa sordu: 
- f"'ok 111u tcrlcmı~? 

- Biraz! 
acısıdır. Bazı insanlar hu,.-aı la r.:n ı ! yor. l hanesınc kaldırılmış, Osman yak.alana .. 
te•adüfe medyundurlar, onların 1 (Arkası var) rak talık.ika ta b3$lanm>~tır. 

dılar. Bilhas•a Demirmuhafı7.ları· 
nın o;efi Kordeanovu öldürerek le5i, 
ni günlerce sokalarda teşhir ed<>n· 
!ere karşı kin ve g:ır:ız son haddini 
bulmnstu. 

iki gündür gelen haberlerden an
laşılıyor ki harekete gelmiş olan 
Lejyonerler hapi. lıaneleri, merkez. 
de ve vilayetlerde, basıyorlar, mü· 
tlnfaasız hical'e siyasi me,·ku.fla · ı 
parçalıyorlar, tevkif edilmemi~ ri· 
cal varsa onhrı da evlerinden kaldı 
rıyorlar ve şurada burada parçalı
yorlar. Artık Roman)· uda, ne yen~ 
ne eski hiçbir nizam kalmamıstır. 
Hissivat. kin, adavet ve !JeLimi ce
reyanlar lıi\kimdir: mutlak bir a· 
n~rsi men1leket afftkını sarmıştır, 
\':ılde krali•• kacmJ'lır. b<>lki genç 
kral da va firari vah.ut b:ığilcrin .,.. 

(Ar kası Sa. 4, Sü. ( de) 



!EDA M SA 

j s P O !:!_ 1 l(Askeırl!k 
Ankarada dünkü En bü f -k :.r::\u~~r= eym".d?.'vıt~i~:~ ~:d~~·~ Biri Mart, biri kabak! • k ı UZ AK ŞARKTA ııe,iy•lındon •!ıyor. Kadın""~"· hirini •ağına, birini 

HAVA HARBİ 'A mer 1 an . ' . lig maçları Kuvvet •• Göıicey ürlen .ınır:.U ı.ülst.ı.hkem- oluna. olurtmu~ • .u""' de k!lskct-
ı d di. KuvveU• hava !Jol;u.ı. oaco.nları ca bohça ·1 ~:erle tirıııi~ 01>h, e~I 

l. t .l,. l l 1 ... 1 Çın e zen gın APk:ıra. 30 (Hususi) - B•.ıgun lig - ..... .,, Akdcnı.U yabancılara haram et. keyfııu gel! İyi anuna bu keyif ~el;. 
s ı a iman a- Haz r' ı g ııp . ı b lundu·~~~·~;;li~9;~:,~:r~~::d~~:.ı~:·~~.ü~:;:I Maneviyat :~:,~~~~~.d~~l~~:~:nha.;;;~~:l;~·~ ~ij~;:i~~.'.'eici gelip le: ,., b b l d 1 ' etro u Dcmiı-;vor - Haıbiye !dır.an Yl«<l•ı k•ı·- ha edccek~i. F;,.kal Elcnkr bu ateş Der demez. U7.İ)·et deİ;İ$li. l:cıın· om a a n l t M u·· th •. ··'cı • • • ,ıJaşma>ile devam edilmiş ve Harbiye • &agnağJ altında ve harap köylerindon 1..-ü kadın bilet~iye bir bilet ıw•a. ı 

Almanlarda Loadra-

• H• •• • • (j Ldman Yurdu 4 _ 3 g::ılip gelnli~;tlr. )'iU-...wJen en..Lnl.rrin ruhlarda \.i.y;ıadJl'dl.l';ı u.uttı, biletçi ise çocukl:!ra da IJi .. 
Ja~oıya - ıno ıç ın ı m za. Birir.cl haflayımı 1 - 1 boraberlık\e Yiilıııek bir kumanda he- kin ve cazapla. <ok euveııilen taW..bra, let k.ısJu,ğc lı.alkıı;lt. 

---,.-.-ı•ı----- I · d d' b:ten bu kaq;tlaşınada ilk dnl<'kıılarda.ı yetine maıik olan Yuna n •le•\er •çan daglar.ı aldırdı ve h"5tnı- _ Çocuklara nasıl bil~t 1'eı.e•· 
Sıneda 30 hin pilot yı- kere ırr e vım B ryor itıbare.1 inisi;ratıfi ellerine alon Demir- ordusunun haftalardan Din gllule 7 tumen.nj bozıuna uJr•ltı. utissi.ıı? Buıil.ar daha küçük! 

ya hücum ettiler 
Londra, JO (A.A.) - Bu sabah 

~ndrada resmen bildirildiğine rte lngiJiz bombardırn~n tayyare
erı diın ~ece Breme ve Kolon

•·actaki t.edeflerle düşman hava 

b" 'I Çunking. 30 (A.A.l (Tas) _ Kıın spHlulal' rakpilerini birbir'ni takıp eden beri devam eden muvaf. Şimdi, bu ordu, Görieenin de uzakla· _ Nasll küçük. m"l:lllah biri a l-
lİŞtİrilectk. Ordu ır mı. su vililyetınde petrol bulun-r'.uştur. hücumlarla sıkı~llnnağa bu.lanıı>l~r VG 

1 
lakiyetlerini yarataJI ve nod- hiıı.arda bHe atcak Ciınlerce. tısında, biri de yedisinde var: 

ki ıtıyor M··ı h ssıslarn fıkrine gore bu lO dakika ıuuddetıe Harbıye nıs ... yliru~len soru:a alınabilecek b.ır mm- - A .... İmkanı yvk. ikisi de da-
JORI JI a, m~~a:adan ~'.ııda 80 milyon ~e b:wna yerteşmtşlerdir. çok eneıiik bir y<J§atcın kuvvet mcneııi· takadodır. ı.a be~rinde! ! 

. (A A.) _ Milli 'İ.ıkı>f>k ;,.-safta petrol çıkarılo.bıle- oyunla kendile<ın. mudalaa .-<len Harbı. yaJtır. Ordu :zafere ko§- y un•n e..ıtl!mnım yılksPk bir ku- - İlusi de beşerind" mi? 
Vasınııton. 30 ·nlo.>afı hak- ~ kf yelıler bır muddet sonra bu baskıdın tukça ba kuııvet yiikıel.- - Evet; ikisi ıfe Kşeriıtde? 

ınüdafaa pro2"ra.D\l.ı.aD ı_ l •• : nu- cseı·y~r~·ı 'JAYYARELt:Ri HİNDİ- kurtulınu~lar ve ı;eri hUcun1larla De· __ 1.....:-. manda heyetine malik oldı.ıı?ıınu - İkiz mi hualar~ 
:".evdan!annı . ~ islilfı. limanlarını 
""'1:.'bardun.:ın etmişlerdir. 

d.. ._'"ffi raa,oaa •ulr "·' \ ., ~~R•u a l ld B l 1· -• kında u n a~ -·k Genel ÇiNİYE BASK.INLAB l. APIYOB mirspor kalc,;nc irımeğe b:ışlaınıı aruU" yaz nar o u. •ır.u es ım =<>rkec, le.. - Bilıniyoruırı art.ık! 
t uk veren 8ırlesUc Arne!uMa sn' ali N -ork 30 (AA_) - Uııited Oyun 22 ci dakikuya kadar iki tarat"' - YAZAN : - lcrrC.tile dilş(mJlen. nıııkemınel bir - ikiz olmayınca illi ·i ole beşe 

L0,'DR,\YA HAVA AKINI 
Londra, 30 (A.A.) - Hava neza· 

R Genera ar eV} • • · . ·· · b. -- - t z pı· k h •- · ~-Kurmav e.ı.sı . t. P ·ansının blldirdihine göre karşılıklı hücumları ılc mutcvazın ır aTru ar! ·un ;.ınt ı;ıa 3..:i};!l:ı \.l4 olsa, nnuc ol.amaz! 
.. 1 ları 50··,ıemLS ır; res.s aı " ' . · .. Errıcklr" G~neral M N •-·t' --" · t h ı · •- l ö 

tetı tc,bli~ııırlc deniliyor ki: .. 
ezcum e ı;un 1 . ·an faz-

8
. . h .. ku" meti Si' am layyarcle- 5ekılde cereyan ederken, Dcınırspoı ~n • •· • • "' anın '°"""es"' • ·••~ > arması tedeıı hcışboh>ın l>iri atı.ldı: 

B ·· '-'"'t·ım mı )'On-O I) am u 1 
.l · • d • · d · k. ld • ı N .,-e-- ugun ,,u · 

1
. rrör- . . F ı>S'Z llindWinlsindeki as- ani bir akınında 18 pas c;iz .. gı""ı L'JJ1h:·1 ı-ay{'sın e, mum un o ug,.ııııJ tınu uıa- - asıl olıUM canım? Pek.ili 

Dusmanın dun v.eceki hava hu
C\unları 'oa>lıca Londra bölıı;esın€ 
levcıh edılmistir. Birçok vun~ın
lar rıkmısı;a da ehemmivetsiz. ol
lnu<lur. Bnı evlerde ve diğer bı
tıalarda hasarfar ,. uku bulmuştur. 
Bır .k.ac kisi ölnıJ~ 'Te yarala~· 
tır. 

'·· b·r surett• ta rm " rırun ra . . . ., . k . cd 1 b la asker, sıau.. ı ft kadar k. .A he<leileı ıüerine baskınlar yap sağdan nldıgı bir pası skı bır _ıı:ütle .acı~ m:l ~ ıcap er. o ur~ ia·i ınart, biri kabak! 
mektedit. J:lır .~ç ~ :~:. Geçen :~~ta olduğunu l'l'::il•lcn b.ildirınek Arif gole ta~\'il etmi ... ür. nll ~iden :>Jıl. H:ıftıılarctanberi rl·~\':ım <Xlc>n ffiU\"<lf- Arnbadakil~r kahkahayı s.avu· 
bu:nl:ır 800 01 nı bula-.1 _ daf la· te<l. . ra daha seı·ı ve cner1i_k OJ'nnr:ıağa bnı)lı- V un;1n ordusunun dö~üo;P? rk aşlı- ,.,kiyetl~ri yarat.c.n ve y:ı ;:ıt 111 kuvve',! ~r~~kcn. kadın sağdaki büyUc-4< 
yaz mevcut beş hava uıu l~a a ~~- mi tebliğ be: Fransız tay- yan Harlıiyelil~r 34 \.tncü dakikarl:ı sol~ ğı daglau, y.-..~tn vak..ıtlerc kad·ır c.Maoevryal> tır t,.. bu k \""Yet ordu za- goru.nen kıza da Lır bilet alarak 
,101n yerine 22 a~aY me~;uh ur. 1. J ır _reı.'n Nakor:,aoom üı·erine ıdan yaphkları bir akınla sagicler:nıı, tnliınnan~elcr!n, ufuk &ütunlar ayırdı ı fıttc k~.· yuk~l ~k• r ınüııa.ka~ stop et.ti. 
• 1 · iz "" arp 1- yarcsın ,. - 1 B •·-

Ha,·a k~':'vet en:11 ıg·) tılotillfı. bombalar atlığ nı ka_vıfo~i;.<ır. ayağı ile beraberlik soyısını çıkarmıo· <Hu.su i v:ız yellen'e nrnharcbo fa.luı.n vs .... ğu adamın bu: _ •Bİ.rl 

Ceııul.ıt Ye şarki İnıı;ilterede bir 
kac veı:ue ıkamcl1?'1hlarda yangın· 
lar ctkmıı; ve hasarlar vuku bul
"1.uötur. Bütl.ın bu iıöl~e!erde ın-

loti!liıille _;;oo oılo .tan. Y \° tiril- JAPONYA _ 1111\"DIÇINİ !ardır. Bundan oıııa oyun çok ser" b:r J..:ı.yde\mecii&ı çetloliltler arıeder: D •• G •• mart. biri lı.abak!. sözii. bakııux 
ile 4000 pi'ota (ıkrr;ışt~~ ~~~vare MÜZAKERELERİ ırereyan almış ve Harbiyelilerin ht.kımı- A - Yolbr çok mahduttur. uyıı'.t o olun nutku ı.aruı. neyi hatırlattı.: 
mckte olan ~enevt 1• li ... olmu~ Tok •o, 30 (A.A.) _ JaptFn ~1 ari- ıyeti allın.J .g.rıniş i:-;ı::- de haftay,'nın ~o orduların llart•ket hedefine d"ğru .. eya l iki kardeş Arnııvudu lıir hi(lilc: 
makinist adedı. 9000 e .ba3t bine çı- ci\·e n~zaretiniı • bi1dirdi~1in~ gör~, n_una lr.adaı l>a~k.a . yı kayd~ı menliş- bh· mınlakad:ın diğerın.c k yd1r~Unası Londra. 30 (A.A.) - G n~ra\ De İçin n1ahkcmeye getirıni ler. ili · 

P • . .,,.akında senroe . d b · H rl 1 tıı· , . 1 kim l::iriııe S0'1tnl<: tur. e... ilkteşrin nihavetın en erı ın, 1<:1• i : . . . - . guı;·.ur. . . GaulJe dün ak am r veda bir nu-
k.anlacaktır. ni umumi valis: DeC"oux ile Jar.an !kıncı haftayrndrı liarbıye Jdn ı:ı J B - ~luhar<>be .crt:bi :otlmoık, ınud rı tuk sövlivf'rC"k hıır Frnr.-.~ılarnı - Adın ne" 

&anca zayiat azdir. .. .ki' d" mur-ı.ı-.as he\· eti ~ ei.si bü- Yurtlular rakipl(:rinc..lcn her bakı.ndon. l tı;in düıne•·e c;l'kilın(' yaz.iye ·r,e girm~k., f bunu·· ld ' • l - BaJran1! 
1 ısa ı aı•. ~ _ .. . . ·d· 1 • . ..-. n ne o. ugunu ,.e 'arın ne o - 8 f ··ı k' ..J·: •• Lıverpol'a ve batı şimal bol· 

"esba. inin di»er bazı yerlerıne bom· 
lar atılmışsa da insanca zavıat 

\le hasar pek azdır. 

HITLER .. k l . Matsuır.'-·a arasında geç- daha w.lun bır oy".ln çıkam.ışL11 r. belkl agtr rı al<:•:ınc:ien lıır kısm1nı bı- k J b . d 1 u Sık" e:r u e ıne: uonmu..ş: yu e çı .. ,, . . .. 1. · . ma azrr:ıı: e uıun Lutuou srlV e \.~ · d ? 

kl b ~ıunan ve her iki tarafın Buna mukabıl Demrrspvrhıla ı.n IJU 1111. raknıak giLı, elim ff'dakarlıkla. muııı- .. 1 , , \. . - a ~nln a ın . 

(Baıi tarafı 1 inci "ylada) 
.k'n d en1okrasilcrile aynı 

me e t 1 11 d b . . . ı·k 1 ··ku ıza 1 eunı~ ır. 8 . d B 1 
..• k b'l vaz.iycti hakkında t:mu- '"'· arın a arı:ı bır :ı.henk~ı7. ı · 1u ra lkü:ndür. 1 . . . . .. . - ennn c a~·ram. 

~r'"~ira a\.·dınl3nmnya vasıl olan sthm\ii>Hır. Bu devrede Hurbiyeliler 11 c _ rhıS"U'ile mu i.ahke.n bir nıcvkii. ..•---:- ~ug~n ne _mıyız? Bu~~. hır -: ~a.~~ olur caınıu. hi<" tki kar-

---<r~--
··k Arnerı .. ·· yu . ti bag~lı kalacağın1 tebaruz 

ideale kU\ ve e 

lktısadi Devlet 
Müesseseleri 

ettirmektedir. E*-' 
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rıne ~~- larını k~ydetnıişlerdir. lay s.ıyı~rrıı;::tn bir 1 tir. makta olduklarını ıfade etmez. Zı-ı - Erendim. bitiıniı Seker bay-

i 1 Bir aralık Har: ,; ı·ı~rin :lgıı- baskı· D _ ~,e·.s.iın, çok defa, takati lura- ra. ~u topvekiın düny~ harbinde raını.. biriıniz de Kurban bayra-
_, ~ B _ Hoftolı1' 

. 30 (AA) .o ..•. .> 
Parıs. · · ds in ar e'd,~1 

La (;et"be> nteeflluasın .. 
(D .... iJ.•afı 1 incl sayi acb) ". .. . . l\1areşal Petain, Fran-
-"'-t bır mulı:ıkah_~da - sUrukleyl!'nlerin 

l~tlıtik ~!rrtt"k üzere 3-160 s<1y1lı k,aounun bııgünkU uçuruın::ı . . . . 
beşı~i maa·desl h:ı"°müne tevfikan sayı . f lduklarmı yenl reJımın b.tt 

. ... birer can ~u h:ıtıla;a kısmen de olsa 
tlılthl "~rn heyt.~hnizi içtiınaa d:ıvri: el· bir zaman - . . .. tem'- ve; 
mı, 1~·-ı . 1 . saygı ilo- d. :yeceııru so'f ı~ 

_ vu unmaktayım. Sız erı . . asla uı:ı:: 1 . ; . ~kik:ı. en ınilll bir 
ielarrıtar \'f' .esrifin!::den dol:ıyt beplnı.. c- Yeoı reJ •. ~ın ide her zaman 
ıe tı:-. ı~L.:' -· olabilnıesı ıçın~ ınaz . 

-s-Cr..t\ür erlerim , re-)tm . , ·ıe i.ı;tikrazlard:ın nrW:te-
urn t rzı ıne\· ~rıı en<1UsJ.rı ı ı . 'tuk 

uını toıılantının çalışma a .. - """ olan eskı do!• 
'tnmd t ek.kul . ol nl:ıra y:ıramı' an ~\..,,.el devlet ik.hsadl eş - rıı a l. ,, rı_ ........ lecerriıt et-
ı ..... _ 1 ı... dilşman uc ı.;.o ~ • 
~·uli mürnkabe için kunılmu~ 0 an U· ve es ... ı ··tir 

mu . . . üze· • ıazım gelır• decnı.:,; · 
tin nu n.u.ı·al.~be hc:,·ctinın. ınesaun mesı 

de k::ısa~ dunnak V-.terırn. d ft } ini 
. 11taııı1nunuzdllr ki bu heyet ıueml•k•· Kaıaaç e er er 

l.irnizde Yeni kurulan devlet müessese- t"hmal edenler 
\erinden bırıô.ir. Ilcyetin ancak iki_ yıla 
~alclaş . . . d nu muddel 30 rfkda m Muhabirin-
ı an bır nıaıısı var ır. . Ankara. . k anç deftcrlerile 
çUıde umum! mür.ıkabe heyeti bır ta-1 d ) - Yenı az . l d 
"1ta,, ınesa en k t sıs ve ıı,tıma ın e 

ltfkiL'ttıru tamaml=UY•· tara! matbu :vra ın e
0
. rülenlerin ne su-

.... larını lesbite uğr~ırlı:en ruger . • ihmalkarlıklardı glacakları .Maliye 
lan d• l'lJtkk\lllerin 1938 yılı !aaJiYet- ti ezalan ırı . 
ler; um! ııe- re e c viliı,_·etlere tamım e-

. ve v.,ıyetlerl hakkında um Vekaletınden 

~~1 
tenvir i7ini başarn11ya ça1ışr:1ışh. cici~il~m:iş~t~ir~. '!!!!!!!!~~~~~:;~~-:. """'"in 1939 ym ııonuoa kadar sö.yle- ! - lcri ve u-

"en bu i~lerle ışUgal ınecburi.yetiııde devlet iktısadi teşebbu~ktısadivalı 
~lnı .. ı ve teıekküller.i~ ve ':'"~~ :mııımivetle :meınleketk favdalı ola-

in bıUnço iormuıtcrım tesbıt gıbi s . . zamanla daha ço . takvive 
lerı . . mtıes""· wın d ki 1canaatın11 

C!'. Ugra~rıuun, teşekkiıllerın, C8~1 yolun. a .. enC bll-
leJ leı:ın ve işletmelerin 1939 yılı vaziyet- tmi;tir Fılhakika henuz ~d. "er ik-
eı:ini 1 . . 19.ıQ yılının e "ıı· navtlm" ve ı~ ilk . aalıyetlcrim ancıı.,k . klin ıunan ını ı sa. !eri ~enİ.5 bir 

dört ayından sonra te(kike ıın tısadi devlet ıslctmcl ktedir. Bu 
)'•rebilmi,tır. tetkik sahast te!;kı l e me k mil< 
h llu •roda heyete mensuP bozı müte- sahada vaoılacak e]uıık : e o:ı.':ceı.,.: 
l •"ısıann vaz'leye d,•;•tl•ri dolayısı- 'dari ve mali tetkilclertm' nrr elcrin· 
• ;,I · ı.· oJmUŞ- 1 · · l"·al e ır.- ' ~ erındcn ayrıln1aları da va 1 . • p ralike ın u.. b: yiik 
tur, llununıa beraber vmumi rrıürakabO rının ide oJunac;ık !a".d~lar u 
k~"Y•ti ne>aret ve mürakabosine tabi d~:.,:ktır 1<aııaatmdevım. t' . bu 

. ·iet"1<'le< o .. kabe heve ının 
tı tr • tTIÜes5<?'$eJe-r Ve lŞ . • u mumi nıura . ekliileri 
7.~nde mümkun ofon etraflı tell<il<len ne d:ıba J!a>i$ teL~i.k vi>.l k Jı.,.: 

hPal'Jlk ~tıeel«ini ayr ayrı raporlaı ~ inde duracak olan ,·ukse d 
haurıde ytik~ek huzurunuza sunnı.uştur. uz.c~ ·zin isabetli kararların ~n 
\.._lieyet eeı:en sene ancak. sekiz ~apo:r vetını tec:ekküller~i~in. h~m kuv~ 
~lısrabilnü~Ur. Bu sene teşekkullere 1 he.~n akabc hcvcttnın ilhli\tn \l~ t' 
Dıi.iessesel~re ve işlcıtınelere ait olmak Li. ~ıur larak bize d:ı.ha 6Cz:1er~lı ne~: 
tere Ylıksek heye ın:z{' 22 r::ıpor "unu\ .. 1,;e{ a ttetireceklerınde \:e \!erece 

ınu:ş buiııı.ınaktadır. Bu raJ>Orlar %4/'ll ce e r <le süııhem yoktur.• . . t 
"'9 tarihind~n itibaren al~kalı vekalet· lerın . hevet Basvekılin n u -
ı.,.. .. b' ta umuroı • <.>deki mad· 

gondı>ril:n(.>ğe başlanmış ve .ır - sonra ruznam . 
l'attan da tabl!'ttirilerek, bir kaçı müs- kundaneearüs •e buna te~fıkaıı 
t..ına, \ewl ol~cmuştur. . de~ı:;:tip sedldikten sonra m~r:.k.a-

Yunan - taıyan ından kıırtulan O.mir.,l")rlul. r r.ı'1:ıp- bilir. S...lıyan te;;ebb\ı•Ü plinlas\mla.n butun . CCı>helerJe r"ucadel~ et-! ıııı! 
lor inin kaleleı'ine inmi;;ler '°''. 29 .'"'"" 

1 
zaman zar ında ba r-1 ıı.J; muhol ~i-1 mcktevız. Fakat bir gonül!ü ordu-! Oamnn Cemal KAYGILI 

ha f b i dakıki.ad.a .ağıç Ardın oy~~ı ıle ıkıncı bıOir. Ateş d.arlıeleııit~ rı1uda!ıi s.ars- su tc . il etml"ınizc sebep. hc-oimi-
s.ayıla~ını ka~anmı..şlardır . mak. yete~i miktarda agır &ilit.h ve. ı.ın b ... 1 aist~1Ja bir tek 2avcsi ol- A , k d 

_ Da:J iaralı l :nl'İ sayfada - . ~lknnıyetı elden blra~m~yan H~rbI- cephane 1eınin etmek te naz:ı.ridır, mas ... dır ki o da: cHizrr.et etıne-K• mer ı Q yar ım J-
1.. t ıe.lıler ba .. ş1angıçt.an b.C'rı t:c terml~ ol- E - Yoll;;r, hele geçitler. ha\a t· - tir. Her ·b'rimız m;"'a""le ~a·en \· 

Bu sebc-ole ~arnızon....rın rnevcu • d ki ti ı b ~ ~- ' - (l'I t r ı ı ı 
d 

li arı sura e şür('klt huc. ·• itra _ ..ı~~ arrl.!zlar~na rit<-lrtı.~dur. Dis.ipluli y:!l'ın- . _ , .. aş ara ı n{' sayfad.:ı) 
tart azaltdmırtır. Bazı m3hlıller e 1 m.ıi;ılar \'C iki dakika sonra dı)rdunru .. , . . ._ı \ia

7
jvc- tztırap te .. en. e\ et, «nucadele cdıp r _ • . . ... 

tahmin cdtldi.s{;ne göre bu adalar .· . . lCJ' olmıyan ku \et.">:&ın yLlrU.7 _ • ı iztıraplar ccken birer ferdız. But ha .. p malı.er. e:ı s.,, .n a~mak ıı;ın munım 
1 k 

~o.>Ilcı ını almıı,lardır. tınrle panı"'t• u .,.(l.d,khn·ı gl:.ruhnilş ur. 1 -a .. la d 
k . ·· Juıdar t 11· m o ma ıncc- . . . · - 6 ,..~ · 

1
. t l h ı · : d • ·ı l ıı....._ r a ,...:ı.pt·"'· atıın s:ıtı ınclan b•<'·-ı ·ı uç a,~a Oyunun son dakıkalarında ken•lllerını F- H k tta. ·l·b..'lt ve ahenk len1;_ ... z.ırap arı sa ıs ar1mız ıc,n egı. . ,3 "°"° .. "';"-

bı;.riyclincie k3.lacJ.klard.ir toparhyan Demirsporhıtar mağlüp. va-
01 

inıkfln=ı~ gıni<ii;~ ~1 ü.ıearrızın p~g:lln-1 herkes içi ncekmcj~t .. yiz. Neticu- Am.«>...ı ı Gciakl matlubatından 31S.'i-t9.000 

iNGiL'fERE VE A!ıTIJtİKA KI- ziyetten kurtulmak jçin rakiplerlnt :ı.1- na yer yer yenilmez engeller çıkar. B;ı- ete: Sil3.h altında 35 bin kişimiz. dolar sa.rfetmışı..ir. Bu?wıla \x•raber .• bo 
ZILUA(;LILARIN YUNANİSTA· kışhrmışlar iS<' de bu hücumlnrda an- zan sarp bir yamaç, yalcın bır kayalılc 1 

hizmet halinde yirmi harp '1cmi- denenin ııilıa,Yet:nde Ingllterenin elındo 
NA YARDll\ll cak bir tek gol tıka rabilm.lşle:dir: dolaşıııak, mu!'iaraaya günlerce dt""arn 'ıniz, bine yaktn lav·varecımiz. de- ~naz naklt olarak 385.719.000 dolat bu· 

• -ndra, 30 (A.A.) _ Reute.r a- Maç ta bu suretle Harbı;relılenn 4-3 etmek zonırl olur 1 . 1 d d l 60 ı· l . lunm:ıkt:ıdır. Amerika bankalarında 
Ll"J • • • • • • · • ntz er e o aşan ıcare- ı?emı-

jansına l(Öre, İngiliz ve Amerıkan galıbıye\ile ne\icelmmıştır. 1 - Taarruzun muhleli! ve ınü.a:t mız. Afrikada. Fransız Hındısta- bulllnan bu paradan İnıtil~re besabL~ 
Kızııharlarmın ;<birJiai Yunanista- ıstikame\lerde tevdhi tercih edilir. An. dllran altınlar hariçtir. 

~ "" " nında \'e pasifikte silahlanma işle-
na 1talyan taarruzunun hidayetin- c:ak muvaff~i< bir yarma.ya, müda!a.a i ..... ;Here ım· ~-ıorlu•,,ndan 

B 1 1 b' f rinde tam faaliyetle çalışan bircok . ._.. ~·· o- ..,,. 

de' lüzum 11.österilen tıbbi malze- u gar ar ıta ra manzumesini dlişllrmek şarhle. kavra-
\ k ·k ı ı d.. a n 1.arfında Amerikaya gelen altınm k.ıy-

menin sü.ratle sevkini kolaylaştır- y1cı bir terlip te ..-~rilınesi. düşi..tnulur. e nı e eman arımız, unv nı 
k ·· • · ad her kö•~inde mühim taraftar meli dört milyar dolar tahmin edilruek-

mıştır. Herhangi bir geci mc)·i On· - Baş ta. r~rı 1 ı:ı1 <'1 saye > - H _ Havil k:eşit1erlnde gOtite.rilen ~~ 
(emek için İskenderiyedeki lngiliz muahedesınin agır yüklerinden llalıse•- muvaffakiyetlere r.ııımcn, mtıdall, ııa- erul)!arım1z, her !!Ün artmakta o- tedir.Bu paradan lımp malzemesi salı.o 
Kızrlhaçına Yunanislana icap e- miş ve Bulgarların siliıha muracaat et.- t"kôtuu gizliyebilir. Kal'! netice y.,,.· - lan mali '1:elirlerimiz. .ı;ı:ızcte!eri- aluıınası ~irı bü,.ulr miktarlar sarledil
den bütün malzemenin S{Önderil- mek.siziu muahedeleri tadil ettirtnek !ik- de büyük kuvveUer istihdamı ise k.abi~ miz ve bir çok radyo ıpostal::ırırnt? ınc;se: de mezkür &abşl.arm bırdııtli rnalüa 
me.;i te'ırrafla bildirilmiştir. !'inde olduklarına işaret ederek demiş- mevcut bulunmaktadır. ~ deii.iJdir. '-" ı de~ildir. . . 

Amerika K.ızılhaçt sken deriye- ttr ki: i _ Dağlar, büyük ku ... vetlerin ı!hh- Ne isted.iQ'.İmize ı?<"hnce: Evv~Ja 
den Sevk.dilecek malzen1enin va. c- Yugosıa,·ya ile ınl.ına.sebatı:n~z. l · '"" t-ıtü vasıt..ııların 

.ı damını gtıç eştirır. ıuo 0 · · har betmek istivoruz. Düşmanın 
rısını yerine koymayı laahJı.üt et- dostça olmalıdır. iı~akat Bulgarlôirın mu- istihdamı yeri mahdla tıır. görüş kabi- wl• edilm . 

· · B ı· · olarak go"ı1 ta leba1ı da na;ı:an dikkate •lınmalıdır. · .• ı · · .. , .. ına~ u p esıne i~tira..k clmek miştır. unun ne ıcesı .. A ... - .... liyeüne \'e ate:ıu-ı aı.anu tC's rınc ını~a .• ,. . . . 
derilen e~va. ve malz('llh! halC'n E- Bulgaristan şimdi Ege denizinde bir mah ez.ler Sil:lhı.n muayyen rnenzllın· • ıcın harbet rnek .ıslıvoruz. Faka. t 
oir Cf""'hf'sinde Vunan sıhhat servi- reç istemekted ir. Biz buna vasıl olmak :~misllia:l t'!. edilir. Mev;.il bir tesirin sunu da bilmek lizımdLI' ki. di.ış
sinin elinde bulunmaktadır. için sulh yolunu takip arzusundayız. rolü büyüktüı. Ateş tesirinden kurtul- ınanı maQ:lfrp etmek demek onu 
YUNANLILAR CH ERAVA IR- Fakat •Ulh ısliyen harbe de hoızır ol- ma çareleri bulunobilir. Yakın muhare. yalnız topraklanmızdan dışarıya 

MACINI GEf'TILblt malıdır.> be, burada büyük ehcmm'yeti halzdır. atmak demek deiiil. 6ikleti altınd3 
HükCın1el partisinden Meb'us GorgieiC 

ve İlyerr, hüküınctin dahili siyasetini v akın muhat·ebede muvaffGkiyetin dünyayı maddeten ve ruhan cz-
tenkid etınişlerdir. ilyeff siyasi muha- en mühint aınil~ rrıar.eviyaıtu 1 mude~te l~~ .mahddi ve mkandevi me.v-
cirler hakkında bir affı umun't iliın e.. , · l. .. ı.. .. dt- C ıve L"l! •m 2 f'l-t,me eatlC lir . 

Yarın mecliste müz:a. 
kere edilecek mevzulaı 

Ankara. 30 (İkdam Muhabirm
d en) - Meclısin pazartesi günkti 
toplantısında tababet \'e subcleri 
san'atlarıni.n tarzı icrr::ı hakkında
ki liı-iha hükümetcf, aeri :~iendi
:;ıinden fad" edilecek ve askeri me
murlar k:ınununun dörd ·•ncü nıad
d.-ı '9in t.ldili konuculacakb_r. 

Londra. 30 (A.A.) ~ Yuııoslav· 
va hudu1unda bulunan Reuter a
jansı hususi :nu,habirini'.1 bildirdi
ğine göre bulun şımalı Ama\'ul
!tık ceµheşi boyunca Yunanlılar, 
it:ılvanlar;n mukabil taarruzlar"1~ 
rağ~en ı,azive~.l<'rini .mu.halaza. Ye 
Moskooolis'in uzcrıncı.ekı ır.cvz11r·
rini de t.h·i\'e eylemekle<'irler. 
Cephe bovunda anudane mı.nare
beler devam elmekted'-r. Yunanlı
lar yeni topları m~\·aifakiyelle is
tirral etmekte ve 1talyan batarya
larını sürı;lle suslurmaktadırlar_ 

11.ı!meviyat! Bu, terbıJE'nın ~--re ~ 

dilmesini isteıniıtir. miyeceği ilahi bir kuvvettir. Yalnız<;'.&.""· E•••n••••••••••••••mı•••ıu••••• 
General Pu\'loff müZ<ıkc•·atın ~onunda kiç sesleri mucibince babdsından rı.'t:ık:-

söz alı-ak şu beyanatta bu1unmuştur : yavl!'lin der 1erini ala~laıda <"engj:...-er-

1 •- B~ıtg~rist:tn if"in iki hareket tar?.ı Hk teoeınmüv edeınezdı, l{o.yalını den z_ 
·ardır: Harbe girmek ı·eya bibrafhğııu terde geçi1ımler, c;\algalal'la çarvısmayı 1 

ırtuhafaz3 etınek. Rlt bitarafhğımızı öl'renmişler ve 5iniı-lernniş.lcrdir. L.'.'ı 1 
ınuhafaza n1ecburiyetindeyiz.> Martenenin ve Lord Bayronun ilhm:ı, 

General bundan sonra Eğe d l!'niz.ine meınbaı ;ıairler de yetiştirebilirdı. Bit ı 
mahreç talebi hakkındaki iddialara işli- Baveya;ahyı harp meydanlarında Pro~~ 
rak etmiştir. . alı ile ölç-enlel' aldanırlaı·. Ileınen her 
~br~ya meclisı b~ ~n_n~tku müte- ı ~erde kıyılarda ve d~ğ1lık ar~de o~u-

akıp muzakeratlnı bılırmıştir. lnra elverişli elemanlır yetışmesının 

Bal&"a rlar, N'ota ilahe-rint Tekrar sebeplerini araştırma.ya ihtiyaç mı var? 
Yalanlıyor E len ırkının en metın külleli b u-· 

Bu h&fta SCMIER Sinemarında 

jEAN 
DARRIEUKS DANI E LLE 

KIEPURA ve LUC1EN BARROUKS 

iki gönül bir olunca 
M.uhte em ve mükemmel mu!llikili ve sarkıl: filmde. Sevimlilikleri, 

neş'elcrl ve cazibeleri ltibariiP em~izdirler. Monte Karlo'nun lülıcs la
yatı ara!!1nda çevrilen ve MIY.lte Karlo"nun gece hayatını ... Operasını ... 
Serenadlannı ... K:ı:ıinosunu ... Tasvir ve bunlar jll'a.:..ında canlı ve caı."p 
bir aşk macera<n ... 

"' -ı kil -'-n ra- ki rapor arın 
. 1Inıumi mürakabe heveti mesa•· ı beıkı heveti.rsoorları okun. m.l usu le. t· 

-
1 n nıaha,,,;alasını teş """" Bunu rnütea P ra a-

tlorl_ıırda kemiı·et bakımın.~ te- kik. 'cin muhtelif komısvonla 

Bazı zayiat olmakla beraber Yu· 
'""'"'1.1::ır dün Poıtradet mevkiini 
;,,uhafaz~ etmekte olan Cherava ı r
mağını ı<crme;;e muvaffak olmus
lardır. Arazinin lesekkülatı dola
v15ile b u rnıntnk;ada Yunanlılar, 
ihtiyatla hareket etmektedir 

Sofya, 30 (A.A.) - Bulıar ajaruıı, günkü hapr sahnesinde yaşr;,ım-
Atinadaki Butıar elci~in in Bulgar is- lardır. İlk müdafaa bölgesi de bu k•h· 
tekleri hakkında Yunan htikiımetine ır:ımanlar diyarı id i. Meçova1a do;ru 
bir nota verditf hak:landa yabanrı mem~ Llerleyen İtalyan kuvvetleri, o toprak .. 
ll!'ketlerde yeniden intişar eden haber-ı ıann hakiki sahiplerini istemedi, ciğer .. 
lt>ri kati bir suretle tekzıbe memurd.U!". lcri kopanlaıru:;yanları karşlltında buldu. 1 

ilaveten: BiR MOZIK HALL SUARESi 

l~vtıt rnıhahede edıklii!i -'!Lbı keY~ 1 1 
ilmistir. 

::-et itibarile de fark ve tar~• za~~~e pazar \esive baslan~c::: 
it. laca~u11zı ummaktavı.m. M ura- lı:apanıs toplantısl 19 Bırıncı 

1 
abe heı elinin inkişaf etmel<~e .. o- nunda .,anılacak tır. 
an f'Al1'1,1Y1:ıl;ırt. ıh.ı l teşekku}un. 

All ah 

Nanemollua; 
- t ,ıaı, Komaayada bu «>

ıup hitenler ne0 • 

Ui ·'\ ordum. G ülerek: 
- s;;yle nec:ek çok şey yar 

anun şi mdilik şu dilek "!e
ter: Allah xaşırtmasın !delÜ· 

H e le biraz 

• a bı r • • 

F ran ·ıda vahim nümayişler 
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A. ŞEKIP 

İlal1•n Srıb,.1lan , K 'atl Nuü 
Önleıneif' Cat.ış.ıyorlar? 

ı.ondra. 30 (A.A. )- Times gazet~· I !l!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!I!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Örtme harek5hna yerliler kadınlari· 
. inin Balkan muhabirıne göre Ati.na ınasiyle de sabittir. Bu limandaki tesi- le ,çocuklariic iştirak ettiler. Bu ,bir ka
ı·c:;mi ınahfHleri ask('ri httrekcltın inki- ~at iphd:ıi ve ınünakale yolları pek cu:· lcdir ki, Majinolardrtn, Ve$t\.·allf!rden 
şalına intizu=ıren i.hliy:ı\h da'lranmak.~a dır, çok d::tlıa n1etindir. Hl'l.maset sinelerinin. 
iSeler de cephodf'n gelen ba;.ıerll!'ı: mcm... kurduğu çelik duvarlar gerhtindır, kom· 

BİR YUNAN TORPİDOSU İTAL-nuniyet vcriridlr. şusunun teminatına aldanan Elenler, 
Ş 11 •- u kt YAN TAll'fl!:LBAllİRIN. ı· 

İtalyanların Lma .n.ınavu u an BA'fllllill yığ'lnaklarını y;ıphl:ır, en doğrusu ha-
aldık'arı t.ıkviye k.ıt'aları.na rağmen zırlıklarını tamamlamadan taarru1.a 
Ynn.anlıl"ar İUliyan mukaveınetini kır· Atina, 30 (A.A.) - Re$mC'ı1 bil· geçtiler ve vuko.rıda saydığımız engeUe-
nıa~a devam etr.,f!'ktcdirler. dirildi.gine göre bır Yl fldn torpiJo- rı de verdiler. 

İtalyan kıta:ıh k -nandanlıgının Ge- su bir İt.al.yan denızalt ını batır- l 
neral Sodrl:ı ı'clan ~t:ırcsal Badoglio'ya lllL.Ştır. v unan ordusunun düşmanınkino 
devredildiği "aiynsı doğru i ... e, bir av:t1 ...! rbin ilk ayı içinde İtalyan tay n betle çok daha uf k bir kuv. 
üç defa kumandan değiştirrni:) olarr,k· }rareleri tuı·~ılnv. .... ıı .} apı.t.atı taar- \•etle taarruz harekatına girişt'.ğinde 1 
tır. itaryan subı:tvlarıııın ric<lt ed'·ce!c ru.ılar ncticesıneıe sivil halk ara- ~ü.phe edilemez. Bu ordt1nun, talim ve 
İtalyanlann l)Jlf'ta birini kurşıına dizf"- sınJa vukua gelen telefat \e hasa- terbiyl!' itibarile, t.esl~h~tç~, İtalya ordu .. , 
cekleri bildirilmeok sure-liy1e b;\zl nok· rat~n bılclnçt>SU şudur: suna faik oldııfu duş nulenıez. Fakat, 
talı:ırda mukavameti temin ettikleri ha- Ölü miktarı: 604, bunlar.•n 274 ü 

yan _ Yunan hurbinin ikinci safhası ~n Yara ı mı arı ı • unların 

-, 
KOLLEJLILER REVOSO 

Bütün ruhları phlandıran 
'8ütıln gôniltlere zttk u!ullin açao 

Hayal ve ha re.ket filmi 

DİCK PüWELL - ROSEMERY LANE 
PRiSCILLA LA:IB'nin lı.udretıle bır harika ... 

FRED W,\RJ G"in <-azile bir ates_. 
HOLİVUT g\J7e11f'rilr bir eiia.ne dünyasıdır ... 

Te.ınsillerini hazırtnmak ... Genç. k ateşfni kalb1erind• d k • uyma ... 
O aün1ıcrin hay.dini Y·~'.1lak. istıyenler •.. 

A 

Bugün LALE'ye koşsun 
DİKKAT: LONDRA üzerinde lliı: büyük hav• taarruzu 

Soanslar; 11-1-2.3()......4_3()-.Ş,3(1 ve 9 da 

Herke:ıi hevccan<lan titretecek müthiş ve muazzam bir fılm 
Türkçe Sözlü 

ber verilmektedir. . kadın, ı~o si çocuk, 3'2 si de nıemc r 
En son alınan h•berlere göre. ltal- çocıı~dl ur. "ki IO'O B i Bpu gEÜ D K 

hüyük nikbinliğe imk:ın vermektedır. 425 i kadın l 47 ~j (c'Ocuk, 58 i de 
YunJn ktl'atannın hare!tiitı her tarafta meme <'OC'lli!;~dur. 
evvelden 1csbit f'd~len pl:ını:ı gôre cer~- Sehir \.'e ko,·lPrde "\ ıkılan evler: ı 
yan tmekte ve cfü«nan mukavm•lı ba- 1200. Kull~nılmı~acak hale ge~en 1 Sinemasında DEMiR KAPI 
zan kolaylıkla, bazan da şirlrle-tli muhS· meskt nlcrın adeoı h~nuı. malum j 
l'bel~rde-n sonra kırılm;ıkt:ıdır. 1 değildir. . . Amerikada eski Gan.ı.:Sterlerin korkunç maceralann1, ibrelli ikıbeUennl gOst.r.reon harikuUde bir şah~er 

Yuoan kuwetl<rı taıal ıırlan ba,a-1 Atılan bombaların ısabet ettıgı \ C H A R O y 
B 'Rolde: 

an ınuva!fak:yet, İtalyan ia•e iısleri· ıbınalar sunllr~ ~· 6 me.klep, 7 ha~- L E S B 
.·? Drnç ve A\·lonyndan şuraldekı Snn. tahane. 4 klınık, 1 hapı.>iıane, 1 tı- L IBuıün soanslar: ıı-ı-2,30-4,3G-6,30 ve 9 da 

.:uıvaıuıi dı Medua'ya nakıeJllro~ ol- marlıaııc. 9 kılL'>e. ,.,••••m:ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••1rı1a::1111.~ 
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P :z veren candan 

çok veren maldan 
(llplakaleden dcovam l 
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Maske eme a rı 

fltOA J\J 

Mütavaatin 
akıbeti (Baş tarafı ı inei •,.tada) r deı onun önünde, bu kağıtıardan sa~ın 

ya artılık.tan, dışarıdan ve havadarı gö. 1 tiycn halkın t~I cılmü ilC! bü- {Baş taı-afı 2 nci sayfada) 
h b . v K r sdiham oln1uş, bır ('Ok kim ele- , . . . . .. . 

rünebılecek sek11de ç ır ışık h z.-n ... ~ · _, k . . . !"ırıdır. }{ı.;n .ın~ anın dıktatoru Ge-
. 

1 r n aYakJarı ba.s.uara ez.. p ıncınmış,, · _ . Jı.at bu me,·zoda pek mühinı bir si ~ıkmıyacaktır. Bu geceden ıtıbaren, -
1 

neral ı-'\nton<'sko kanunu hnkın1 kıl 
noktayı unutmamak ıazım gelir. alMtadar memurlar kont:-ollere h3,flıya- 1 ha >~~\rı be ne k.1.d&r cnw ı~a ~~ ~n- n1rı• a .... -tlısmaktadır. Bevannanıeler 

mış hatt l..alıktan bura.3rar>. ua- . , Büyük Harpte, Bulgaristan, daha caklar, maskelenıneMiş :.k gorulC!n yer- ' l nt·"rcı.icrek k tdll'rın ((•tıı\·e olu-
] . 1 . h l h kk d k yılanlar o.ı ıuştur - t b . k d". f k fazla v-eren tarafa illihak e t ti am- erın ve ev erın ı:a p erı a - ın a a- . . • ııaı·auını t:• şır etme te ır, a ·at 

ına, ışın ~onunda l'li boş, hatlil nuni takibat yapılacaktır. Dı:-ponun ıki kapısı cıldugu haldt kfı.gı,. acaba süngült·rine da,·anC\rak ikti-
lıorçlu çıktı. Müttefiki Türkiyeden İki gün sonra, gece, tayyar~le ha-J~~ .. ·ıla,rın giriş ka_pıs.ınd;-ı~ d~ğil,_ diğer dar ıne,·kiine ~.tik(ôt•ldıği l<uvv~tle
ctldığı kü('lik toprak parçası müs- vadan şehrin bütün ~ıklarının :ryıce k• - k'1µırinn çıkarılması k.ıd, 1 ba:-..t bır ted- re karşı tam duı h~t ve 3.d iL bir po
lesna, Ü~ komşusunun toprakların- rarhltnll ve ma~kelennliş oh.;p olmadığı bir bile maalec:ef alınma' ış \"e akla gel. litika takip edebılccl'k nıi dir? 
dan kend isine vadedi lmiş olan ara- kontrol edilecektir. !' ' r ·iş bulunuyordu. Zabıta saatlerce .. ı·arabbi beni dostlarımdan ko
Lİ'.\ i alamadıktan başka, hatta bi- önümüzdeki haftalar içerisinde de, ugr~şLk:tan sonra nisbt bır intizam !e- ru, diişn1anlarımdan zaten korunu
rinci ve ikin(:i Balkan harplerin- bütün ıehre ve bir hava tehlikesi anın- 1 mın edebilimiştiı-. ruın, duası beyhude bir münacat 
dt'n sonra k endisine verilmiş olan da vaz.ife alacak olan bütün ekiplere• Diğer tar.ı!tan. b·ızı c.f·J~i:özJerin. ba dl·~ildir. Rumanyan111 bugünkü 
Jı:gc Denizi kıyılarını da üste ver- şamil o1mak üzere, gece ve günd.Qz, iki lkflgıt1arı kil("lyl:ı alarak p:ırçalara ayırıp nıanzarası nıtüavaat ve inkıyat) -
di. ilç hava taarruzu ve pasif korunma tec- yarı yany k~.r et' 1f•k Lizere sal:Tıaı;a litikaıı..ının ne lı.adar art n1eyvalar 

Türkced e bir söz vardır: «Az ve- rübesi yapılacaktır. bac:""rl;k:arı d •. ı;:Or .. n ti.;tı r Bu h us- '""rrli "ııi gü~teriyor. Bul~nr hükil-
ren c::andsn, çok \·eren maldan• Akşam hava karardıktan sonra e\~k- ı... l.o tedbırl& alınarak haHnn bu su- 111eti k 1 11nşud<1! i bu ahvali ~üphesiz 
derler. Mihver, Bulgaristanı harbe triklerin merke-.tden ke:;:il('('eği hakkında re 1 a·d ' ına ·. C'} n \'e· ltniye- ihrı•t ~öziyle g-örmcktcdir. 
sii1':Jemek için , bo l keseden ba~- ortaya çıkarılan şayıalar kat'iyyen do~· r \ 1 yol hrr<: l t e-denler <'eza- Biikresteki Aln1an sefiri n1eınle-
kalarınm arazisini vi.d edebilir. Bu. 1 ru değildir. Umumi elektrık Cf'reyanl ı 11 cakla dı keti ne g-itn1iştir. l\.lukaddcrat diz-
bir n ev.i yem d ir ki her gün nice hiç bir 1.aman kesiln"lye<-ck.ti.r. Böyle bit 1 ginini cllerindcu kaçıran nırn1le-
mahl .k h t 1 1 . ~.\ATI.ER D(X Gl'U. niR SAAT k ti b h t 1 . 11 un a ya ına rna o. uyor. ihtiınal vtft'it olsaydı pencere ve lam- İLFR.İ Al,ISlll <' "r 11 n a arının cezasını nıu-
Uıhver tarafından Bulgarıstana baları maskelemeğe elbette lüzum gö- hakkak çekerler. 
viıdedilerı toprakları ele geçirmek, rülnıemek icap ederdi. 1 lluıı gece sJ;,t yir.nı d· rtte, bütün Hüseyin Sü~'rÜ BA r> • "{ 
için, yiB.e, aiızları ve koyları zap- SÜMERBA..'l/K DEPOSUNDA ; yuıt a saatler, Heyetı Vekı•ece ittihaz 
tedilmek istenilen lleric. Mesta M ASK ELEME KAGIDI S TIŞI 1 edılen <ornr ıı u·ıbince. bir saat ileri 
Karasu. ve S tr uma nehir lerinin alınarak bire gC'tırılıni ve bugünden 
mlan kadar , Bulıar kanı akıtmak İzmit fabrikas~ın ma..ıı;ke1eme işi için itibaı·en, yine yaz !llaatl tatbikatına baş-
lhımdır. 1\1ih vcr , buralarını kendi imal ettiğini ve Istanbula geldiğini yaz- Janınıştır 
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ŞİŞLİ HALJU:viNİN TEŞEKKtlRÜ 

Şişli Halkc.'"·imizde toplanmakta olan 
kahrur:,cın askerlerimize kı lık hediye 
yekônu yirmi bir bin parı.ayı geçmiş

tir. Ba hususta bilyi.ık teberrularda bu~ 
lunan ve isim le-ri aynca iJfl.n edilecek 
olan aziz komşularımızla ok11llara ve bu 
nıey·ında üç bin par('a kendi şahısları 

ve yt:•di yüz küsur pcır1ı.·a da Üsküdar ve 
Ahırkapı tütün depoları ameleleri adı

na olmak üzere 3723 parça hediye eden 
sayın B;ıy \"e Bayan Mith:ıt Nemliye 
alenen teşekkür ederiz . 

~~--~~ 

Korkunç Bir Zava ı.1 
Yamı: MAHMUT Y ESARi 

Tarih kitaplarında muhtelif poz-, Etraf konuşurken cuvuyor •' 
la!tla resimlerini ıı:ördüi!üm, Fran- <>örünen bu kara havale., bırdCll' 
sız büyük ıhtilfili cumhuriyet bire "Özlerini acar. a<:ır bı. 
miiddeiumuım.isi Fouquietenville artava bir hükum atardı 
rıJ, kabarık. ~alı saçları; kalın,) - Haı·ır ! 
püskürııne kaşları, yuvarlak, iri, Ve bunu sövledikterı 50nra il' 
•can alacak gibi• ıtiık bakışlı !\Öz- başını öne öne sallıvar;ık. ,ak.dt 
!eri; pıhtı yüzü ile; çatık kaslı, ası·k dılh mücrimin EÖzlerinir ıc·m· bf 
suratL ccFclemen hanım• dan da- kardı. 
ha korkunc değildi. Bu kadının, lıır 1!1.İn; ne olur, ·r 

Felemen hanım, kocası sağken, nıl da sövle. b r gıin Evet! df'<l1" 
kocasının yasını tutardı. Kocası itini duvmadı.ın. O. h~ ·ekctkr ' 
birınci sınıf avukatlardaıums; /'Ü- olduğu kadar fık.rieı lcte cı~. 1<• 
nün birinde, bu sevimli, sirin zeı·- ve serttı. Sa<lece: 
cesini. iki erkek çocuğu ile ytlzüs- - Hayu·! O. öyle olamaz' 
tü bırakmış_ çok yakın akra-bala· Derdi, fazla söze lüzum gönnet 
rından birinin kızını alıp ka=. di: 

Bu facia ile kalmamış; Ameri- - Hayır! O, övle olamaz! 
kava tahsilini bitirmek üzere _gön- Babamın varatıiısı da tersti. O 
derdığı büvük oğlu, oracıa: İstan- da. zıdda basmayı seYerdi. Çocult 
buldaki küçük oğlu burada, ölü- ken, ben, onun bu huvunu, cıM 
vermiş. zannetmiştim. Sonra sonra anlr 

uptede~ elbett~ Bulgar istana dığımız 20 to~ siyah _k:iğ~ttan on .tonu, i ~·•ırından itihar"n, rnennırlar ve ta
\Jermek ı&temez; b ınaenaleyh Bul- evvelce yazdıgımız gıbl ıesmt daırele .. l<'bC', yeni sa:ııe ~öre ve eskideıı. olduğu 
pr ord:nsunun, ge~en har p te oldu- rln maskelenmesi isine tahsis edilmis. eaatte vazife ve dl'r!;Jt:>rine başlıyacak

..,..,... ırünü ...... 15.30 .. 

~20.30 tb 

Zaten, dert, ayai!ını sürür, der- dmı: meiter karşısındakini kızdı' 
••• f !er... rır, ibıyık altından gülermiş. 

Felemen hanunı kupkuru bir 
Çocuk Hekımi 

Dr. Ahmet Akko • u ıl u 
ğu gibi, çe tin bir mücadeleye gi- diğer on tonunun, halka. k•losu 45 ku- lardır. 
tiıunesi i c~- eder. B u harb in sonun- ruştan satışına, Sümerbankın Yemişte.ki '"az saati tatbikatının ne zaman de
d a. iki ihtimal vardır: Ya Mihver, d<'tl()3"unda dünden itibar~~ başlanmıŞ- 1 ğ~". rilecc_ğ1, hükiımeu tarafından bil

Ayak Takımı Araaında 

• 
Taksim-Talimi P•las :So. 4 
Pazardrtn ma~rla. ht·T' ı;in S'-at 
Ll ı.Je-n s onra. Tt"'J: 401?.7 

Feleme hanım. bize geldiğı ıa· 
matem heykeli haline geldiği za- man. en çok sevinen babamdı ,.ı 

v ahut İngiltere kazanacaktır? Bi- tır ~<\ncak, dün, bilha~sa ogleden sonra, dırılcc ·ktır 
rinci şıkta, Bulgar istan istediği ne
hirlerin a~ularını alarak biraz da· 
ha hüytiyecek. fa kat, is tiklalini kay 
bederek tabi bir devlet haline dü
teeek tir. İngiltere, kazand ığı tak
dirde, herhalde miitecaviz ' 'e maji-
1fıp Bulgaristana, iistelik bir mü

KOMEDi YJSMINJ.)A 
1 

man tanımıstım. Basında. si vah Feleme hanım da babamı seveı:dl 
cuhadan basık şapkası: sırtında, Çünkü ikisi de biribjrlerinin ıııi' 

, - simdi ki truvakarlara benzi yen! - dına basarak konusurlartlı. Bu. b~ 
•••a•mmıczıı=••••• .. •irnh manto, avaklarında basık 

rnactı. Babamın nakavt oldul!;uııU ökceli sıyah botlar. ıı:ümüş saplı 

Romanya da 
vaziyet 

Ablukanın 
te s iri 

kafat verecek değildir. Demek ki (Ba! tarafı l inci sayfMla) - Baş tarafı ı tnci saırlada -

B ulgaristan l\.tihverle beraber har- rın il.si bir f!I"UpU, Bukre~teki Demır · en İtalya iktısadl bi.ınye~ini cıddt su
be airdii'i takdirde. birçok kan muhafızların umumı karargalı,n.ı J rette •arsmı,•ır. Bülten, ıtalyanın pa
,ı:·•-•::1-•011 sonra, galip de gelse. otomobil ile gr.]erek L~Jyoncrlerin /muk, yıi?· kauçuk, et. kahv~ ve ne~att 1 m:ığlôp da olsaı ıuııtJaka zarara tizerine mitralj üz ate. ı açrrı Jnr, ynğl r gı 1ıı ba ·ıca n1addelcru1 stokuna 
uğnyacaktır. bir ·aç kişiııın ölmesine ve ~·ara- 1 

y V/""I daıı harbe girdiğini yazmakta-
Bir taraf harbe girmesi mukabi- ]anmasına sebebiyet vcrmışlt·rdır. j dı 

tinde, tutulup tutulmı:vacağ: ve Mlilhakatta da bırçuk ha i"ler J•aly, bu maddeleri k~radan ithal 
tahıık1rulı. edip etmi_yecei\i meşkôk olmu..tur. Demır muhafızların :c- hususunda bı.yu~ mü. küllerle karşıla-

boı "ti d b Junu·,or öteki taraf ra komıtesi Cuvantul gazetes",ııde 'şacaktır. Et ve nebati yağlar &ıkıntısı 
vaı er e u . , l . 1 .k k d . . h. · k · s • · f k 1 k Dcmlr muhafızların 1er şeye rag- gıttı c.;e en ısını ıs.c;ettirece tir. ı-

15.e! sadue bıta~a a m~sı. m~. a- men iktidar nı.evkiini müdafaa ~ kırtı bilhassa İtalyanın Cenubu Şarkt 
b~~inde, ta~a~;ye_t ve. ıstı~lalıne dl'Ceklerini bildiren bir beyanna- ~ehirlcrile adalarında hi•sedilmektedir. 
hurmet edı lecegını teının ediyor. t · 1 ·r 

Bulgarıstan, fazla kazanmak b~r- Muhabirin ilave ettiğine göre, mistir. 
. ı me neşre rnıs ı . 

mıa kapılır ve kumar oynamak ıs· iktisadi idareden memnun olmıyan J Romen İkll'•dl HoyeU Moskovada 
terse m evcudunu da kaybetmek Almanlar Romanyada tam hıma.,·e 
bahasına harbe girer; aksi takdir- usulü tatbikini dcrniş etmektedir- 1 Moskova, 30 (A.A.) cTaS> - Ziraat ve 
de, kumar masasının yanına bile ler. Romanyadaki Alman askerleri )dedet emlaki nazın l\lenoianu'nun ri
yakl~az ve hiçbir zarara da uğ- süratle çoğ~lmakta ve 60 bini bul- yasf"linde milli iktısat nezareti müdilr-
remaı. ktadır lcrındcn MaTion ve nıUdur muavinlerin-

ma · . den Tutea ile Ronıanya bankası müdil-
Bull!"lll'istan B üyük Harpte, oy- GENERAL KEITEL YARDIM ru Solacolu"dan müte,ekki! bir Romen 

namak Uırabnı il tizam ederek kay- V ADETlllİS iktı. odi hey.ıi Gün Moskovaya vuıl ol-
be tmi.nr, maziden ders ve tarihten Bükreş, 30 (A.A.) (BBC) - $im- muşlur. 
ib ret alarak bu defa oynanmaması di öğrenildiğine göre Demir ınu- llom• n G<Aeralleriııln İstifası y.ı'"mıt 
itap eder ki şimdilik öyle y apacak hafızlar kurbanlarının sayısı bir 

Bükreş, 30 (A.A.) - Rador ajansı, 27 cibi göriiaüyor. Bir h arbin felaket- kaç yüze varmaktadır. 
Bükreşte her an hakiki çarpış- İkmci:eşrm g_iinü cereyan etmiş olan 

!erinden uzalı: kalmak, b irkaç harp 1 b kJ kted· h;ldı;cler uzerıne Romen ordusuna men-
lı:a za nn:uı.ktan daha karlıdır. Bizden ma ar e enmc · ır. . . . 

tlost nasihati; karar vermek, tabii 
Bul,..ııristana aittir. 

Abidin DAVER 

Alman ajansı 

m t.racaat ecle ek bu haberlerden 
hkbirinin kendisine ait olmadığını 
ve :JJ metre 63 kısa dalga ile i..şhyen 
telf(r&f \'erici merkezi kendisin\n 
olmakla beraıber günün muayyen 
saatıerınde bazı ecnebi ajanslar' 
hesabına işlemekte bulunduğunu 
bildi~ ve bu h aberlerin o ec
nPlıi ajanslara ait olduğunun tasri
hini rica etmiştir. 

Alınan mmlektaşınuzın bu tale
bine memnuniyetle muvafakat e
d iyoruz. 

General Keitel, general Antones- •up b:r kaç. eeneralin istııa etmış ol-

k b .. ı·· rdı te ın· eden J duklarına daır Budapeşte radyosu lnro-oya u un ya mını m . . 
b . t 1 af ·· d · t" fından verılen haberin rrulll müdafaa ne 
ır e gr gon ermış ır. . -•""'"ını· zarctince kat'iyetle tekzjp C\ll.I~ 

ROMANYA HALKININ HAKiKI bildirmektedir. 
HİSSİYATI Ra.dor Ajansının Bir Teıblbl 

Londra, 30 (A.A.) (BBC) - Ro--_ Bükreş, 30 (A.A.) - cRador>: Ya-
manyarun sabık Londra sefiri Ti- bancı matbuat tarafından neşttdilen 
lea, Rornanyadaki hfı.diselerin ha- haberlerin terşine olarak Romanyanıa 
kiki faillerinin Almanlar olduğunu 
beyan etmiştir. 

Tilea, Romanya halkının yüzde 
doksan dokuzunun Demir muhJ
fızların hareketlerini takbih ettiği
ni ve Romanya halkının ittifakla 
müttefiklerin galebesini temenıı: 
ettiklerini söylemiştir. 

ROMANYANIN LONDRA Sl.
FARETİNDE İSTİFALAR 

Londra, 30 (AA.> (BBC) - Lon
dradaki Romanya sefaretinin bü

her tarafında tam bir sükUn ve intizam 
hüküm sürmekte ve lejyoner rejin1i 
tam bir inzibat içinde faaliyetine devaın 
etmektedir • ı 

İyi ma.10.mat alan mahfillerde, Al· 
man askeri mevcudunun arttığı hakkın
daki haberler kat'l surette tekzip edil-
n1ektedir. 

Cordeanu ve Arkad..a.ş: lanrun Jttuıert 

Bükreşe Getirildi 

Bükreş, 30 (A.A.) - Havas: 
C)rdeanu'nun ve 13 lejyonerin külleri 

tün yüksek memurlarının istıfa bu sabah merasimle Bükreşe nakJedile-
ettikleri sanılmaktadır. , 

Dr. Hafız Cemal Bükreş. 30 (A.A.) (BBC> - !ki 
rek Yeşil saraya konlılmuştur. Yapıla:ı 
Ayinde General Antonesco, bütün nazır
lar, Almanya. İtalya, İspanyA ve ja

ponya elçileri de hazır bulunmuşlardır. 

( Lokman Hekim) ııün evvel Demir Muhafızlar tara-

DAHtI..ıYE MÜT AHASSISI Cından öldürülen eski basvekil Prf. 

Pazar gündüz saat 11 de 
ve 15,30 da, akşam saat 20.30 da 

DA D 1 

İmtiyaz Sahibi ,.e N~Hiyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON. TELGRAF Basımcvi. 

SUmerb n!: E.irleıik Pamuk ipli:) ve Dokuma 
Fabrika'arı Müessesesi Ereyli [ez Fabı ik:.sından 

100 santimlik aile ha~~ası Mtr. Fiatı 45 krş. 
140 santımhk aıle has!ası Mtr.60 krş. 
150 santimlik aile hassası Mtr. 64 kra. 
Satı.ş ve fiyatlarımız fabrika teslimidir. AmbaJ&j masrafı ayrıca alınır. 

Sipariş vermek isteyenlerin azaml 5 balyayı &ec;ınem<'k ş:ırtile siparişle
rini kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek üzere l ci Vakı! hanında 
l ci katta Sümerbank birleşik pamuk ipJiğj ve dokuma !abrikahın mües
Se$esine müracaatları rica olunur. 

I P L IK MÜŞTERiLE R iN E 
EREGLİ KAYSERİ 

24 düZ 

sert 
750 Ja-ıı. No. 12 565 krş. 
875 krş. 
820 krş. 

890 Krş. 

No. 16 620 ~-

Stpariı v erm ek isteyen rnülterilerin 
olunur. 

fabrikalara müracaatları 

c10632> 

Telg1'af Muhabere bilgisi 
mektep mezunu memur 

o lan orta 
alınacak 

Posta Telgraf ve Telefon 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz milnhalJerine orta mektep mezunu ve telgm! muhaberesi .. 
ne vakıf olmak tizere alınacak maaşlı veya ücretli memurlar için müsabaka 
imtihanı yap ı lacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin tekli! edeceği yerlerde 
memuri,yet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffuk olanl~ra 3656 sayılı kanun hukmüne gore 
cl5• lira maaş veya 60 lira ücret verilecektir. . 

4 - İdare dahllinden müsabakaya iştirak edecek Hat bas bakıcı, baş mü
vezzi ve bakıcı ve mü\'ezzeilerin 30 yaşından evvel idareye inli.sap etmiş ol
maları sarttır. 

5 - İdare harıcinde müsabakaya girmek isteyenlerle halen idare dahi .. 
linde bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı ve müvezzilerın 788 sa-

yılı memurin k:ınunwıun 4 üncü n1addesindckı şartları haiz. olmaları ve dev
let memuriyetine ilk de!a alınacakların 30 yaşını ge('.memis bulunmaları ıa .. 
z.ımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya girmek isteyenler 
20.12.940 Cuma günü ak~ar .. ına kadaı bir dilekçe ile ve idare haricinden 

girmek isteyenler de yire mezkOr tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı mtis
bitelcrile birlikte imtihanların icra olunacağı P. T. T. merkez müdürlüklerine 
müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka vil{iyet P. T. T. merkez müdurlüklerinde muhaberedeo 

Div~nyol ı 10-1 1 Joreanın cenazesini 6000 tahmin 
lı••••••••••••• edılcn bir halk kü lesi takip et

-=================-================================ 
Bütün mekteplerle alayın ıüzerg3-

hındııki bütün mağazalar kapatılmıştır. 

25.12.940 Çarşamba günü saat 9 da yapılacak muhabere bilgisini i,;bat eden
ler umumi bilgilerden ve 26.12.940 Perşem egbunü saat 9 da yapıJacaktır. 

•11354> 

BÜ Y ÜK T AR İH i RO M AN No: 65 adeı bahtıınızda olan elçiniz... . .. ilAh. Hindistan sahillerinde geziyordu. Bu, büyük simaları arasında temeyyüz et -
!\l('ktubtınuz varıt olmağın Hazreti sularda, hemen berkesın dilinde, muh .. mişti. 

ls..a f\e-bt AıeyhOssa l atüsselA.m tart· terem bır Ttirk isml dolaşıyordu: Padh,;ahın mahrerruyetınde büyüyen 
nhının be.:i yüz altmış Lki senesının - Seydi Ali Kaptan. küçuk ve güzel Sokutıu şımdı bClyük 
yunyor ayının evvelkı gününde sabıka Bu devirde, Türk saltanatını ytik~eJ . 1 bir adam olmu.ştu. 
sckız yıJa değin memleket ve viJAyeuo. ten dıg~r btiyi.ık simalar da vardı· Pirı SokuUu, aüesı efradını etrafına top· 

1 reaya ve berayanın emmı.l amanı ve ma- f Bey meşhur Pirı Reıs denizlerde Türk lamıştı, Amcazactesı Must<ıfa, Ga1atasa .. 
,..., .. illlll j bcynınde olan dostluk kc~ak&l ta.hak- kuv~etıle ltabilelerı ram etmekle meş-ı ray acemı oğlanlar kı.şlasında talim ve 

::-:::::::::::;_·_ ------------ kurn \'e muk.arrer olmagıçın her ~ıl gul oldllkları gıbı, Fuzuliler ve Bakiler terbıycı;ıni bltirdıkten sonra Sokullu Yazan: M. Sami Karayel 

Turgut Bey. Frans:ı kralına yardım 1 cilm~c tabtı AU bahtının edna payesi 
lçtn gönderı1misti. Aı.:r. p~nın en nam~ k srı ys er\-e milki mevrusumun bır 

d hukümd:ırları T\ırk crı. hımayesini kutresı milki IskC'nder olmağın sahaibi 
ıorn.ekle ı!tihar edıyorlard!.. r.ıyi :r.crnıni z!ri nigıni felek3yın se-

Sult.iıt.D Selim kendi ıne }lareçguı.ar \rtbı saadet karini midır.> 
aUkiJmdarlara yazdıgı namclfr mutan- Diyoı du, 
candı. Sultön Süleyman, bu namelerde, O sır:ılarda A\·usLurya imparatoru, 
ı.ah:ı idaresinde bulunan memaliki say- her sene padişaha vergi verırdi. Har ... 
ıiıktar1 .onra: cıgüzar bir imparatorluk idi, 

, Bunlardan a:ayri nice memaliki S~ltan Süleyman, Alman ve Avu~tur ... 
diyar azimU.a ;:.ibann pad1'ahı ve .;ul- ya imparatoruna şöyle bır uzun name 

Slıddeı sae:ıdetıme otuz t:>uı Engurus f'ı 0
- de gönlıllcr teshırıle uğraşıyorlardı. tarafınri;ın otuz iiC akçe sipahi ulufesı-

n.s gOnderilmemış ve bundan evvel beş 
Edebıyat. en müterakki devrini yaşı- ı ta çıkard B a ııvasın tabi yıllık dostluk u;ınde mahut olan otTJı e şraya ı. osn a 

blJl Engurus Filorısinın b~ıkl kalan ıkı yordu. ~'Iacarist.anın oıı· kasabasında Berut kadılıtının haberiyesini toplama.. 
y•llık kUsurundan dahı bır yıllıkın g6n- kadılık eden bırısı İslcim gazileri ıçın ı ya memur ettirdi. Bu vesiJe ile Sokul 
dermiş ız ... > (1). destanlar yazmaktan kendıni alama ... kasabasına cıden Mu.stala ağa, bütün 

İ.sh". devrj Sultan Suleymant Kanu .. nuştı~ akrabasının İslam olmasına sebep ol-
ni dünyaya h3kım bır Tt.irk impara- Yüz on dört adem klik a.nda ey C&D. du. 
torlugu idı. I<arada, denizden z.atcrden O demde ha.zır ola.n ehU iman Sokullunun Kubbe vezirliği esnası.n-
başka bır şey ış1ttlmiyordu . Türk ımpa- Gelen kafir veli b!ınden ziyade da, Ril.stem Pa~a Kara Ahmet Paşa, 
ratoı·ıuou dünyanın kuvvet ve satvet Klm.isl a&l u kimisi piyade . S . 

• Ik.inci Rüstem Paşa, daha sonra emız merkezi idi. Çılup taşraya çun yok ct nce ça.re 

dıyar az~ülitibarın parlişah \'e sui- a:öndermlşti. Tacından mahrum krallar, mahpesler
St'lım han bin Sultan Bcyazıd hiinıın. Bu, namede padişah. vergının teslim 1 de :nleyen hıiktımdarlar, ra.kıplerlne 
B'.'.nay~tullah El-nülkü ekber inan ci- olunduğunu IU suretle y zmıştı: k<\,TŞI sığına('Ak. yer arıyan Beyler, hep 

Kapıyı baflıı.dık lird ik hlsare 

Bu nazım dosten Palanga kadısı-

nınd.Jr. Türklerin Palanga cenginin ne 
derece az1ıkla yapıldığını gösteriyor. 

Alt Paşa vezir1Azamhk mevkiıni ilSal 
eylediler. 

Sokullu, Kanunt devrinin ıon ve eltm 
safhalarına da ıahit oldu. Hürrem Sul
tanın hile ve hıyanet devirlerldl. 

b .• r darı kabzaı kudretlme makdur '7e •Bundan akdern bab:ı.nuz impara.tor gözlerini l.stanbula dikmişlerdi. 
umanı ki$, . kefl klfayetirne mU- Frenduş ile oldn muahedel hiln1ayunu- Orta Asyada asırlarca hükümran olan 
yr: pr olup C) i nr k, alel•thık meba~ 1 muz kendi n~mıra tuc<llt olunup Arz- Türkli..ık, bu devirde olduğu kadar, 
d i diyarı ş k ve mılkl Cınden ta be: duk (Arşidok) Ferc.·nand ve Arzduk h;<" bir zaman ir!anır.ı ve kuvvetinı in-
ak vı rra~'t"ib zemJli mu 'Uıar $lmşlri ı Karla n m karında nı lhdü ,..una- f eltıremenü,şti. 
CJhaug ZJ kaza ırım o ·n tur. Bil- ywıumuı.da bile oiın re ~ddeı sa- 1 .rk don'-1.llma:sı li.ı. r kuıf :.ndr, 

Bu, n3zım, bire on k.1$i narbettığimi· 

zin de!ıtanıdır. işte, Sokullu böyle mu. 
ozzam bır de\'irde Türk :uemine ve ce-

(Daha Yal) 

i\·t l rıe d:Uul o !l'ıuşıa .. dandır. 
Sık .u, ıfik .. sıJe. sa·yi ıle, 

( 1) Div:ı.ıu hümayun mühimm.e def
devrın tuı. numara 16, S. 363, 311 

ince abanoz bastonunu kakarak, görmedim. Çünkü. Felemen haı>' 
öyle heybetli birgidiı;i vardı ri: mın yaralı tarafını bilivor; onuD 

- Sizi :tham ediy0rum! bütün mu..1<abil taarruzlarını. ı:e-
virme hareketlerini savuşturu\ ot• 

Dİ\'ecek sanır, titrerdiniz. Bu- likırdıvı, eninde sonunda, ,fifatl 
nun karsısında. tiril tiril titreme- kocaya• ı;ıetirivordı:ı: 
rnck kimin haddi idi' Çünkü, bu 

l -·' - Sizin mösvöden ne haber• 

l 
ıt ıamın so .. nu_."'"'"· müttchemın Lak ı•l 

Felemen hanım. o büvu.k ihtı • 
maz uozunurı va~ınc, givotine mahkt mesi .müddeıumu",. isİ k,trı 

1 eönderiverirdt 
havai. birden avaga kalkar. ba,IO' 

Onu gördü<'.Jm Yasta, ne Fran- nunu kakarak vürür ve söylenıı i 
sız büvük ihtilalinden. ne ihtilal - Kaaa. beyefendi. asılzan ı• 
mahkemesinden ve ne de meshur niz, kisizadesiniz. Siz, ilen başktı' 

1 müddeiumumi, korkunc Fukye-- lan ilen oldugu gıbi laf etmen• b·· 
tenvil den haberim vartlı. Yalnız, l"rsiniz. Amma. •uvunuzu se,·ını· 
yıllar ııecti, Fransız tarihini oku.r-

vorllıl11. 
ken eünde kılı titremeden yüzlerce Babam .he en pışman olurdu; 
kisiYi givotim gridenYeren anıan - Allah askına !(el. Gitme. Ba<r 
vermez miıddE iunıumin'n hayali ka scvlt nusuruz. 

'karsısında. Felemen hanımın kara, 

1 
O. bütün ciddivcti topuklarında· 

korkunı; havaleli karsısında titre- ai!:ır ai'ır vürürdü: 
1 diitim k•dar, dehşet duvmııc,lım. - Bir daha sefer geldii!unde kO"' 

Her halınde de, bir h kim tavrı t 
.. 

1 
. . nuşuruz. $indik .sınırlarım du • 

vardı· Birıni dinlerken, goz erını mustur. 
kısarak kirııiklerin:u arasından: 

- Hele bitir, sen. Bak. nasıl ca * Bu, etrafında hasvet uvand""n nına okuvacağlm ! 
kadın; bir zc\·cen.n. bir annenin 
başına gekbilerek en biıvük ielıi· 
ketlerle vıkılmıs zavallı bir kadın· 
dı. 

Der ~ibj bakaı"'<b . Söz ~övle.rken 
de, başını ai!::r ağır sallardı. Bun· 
da: 

- He-le bir ıtiraz et, hele bir iti
ıqz et; o za.man .f!Öriirsiin gününü! O. ciddiveti ile, vekar ıile teın 

kini ile kendi iztıra.bına, vine ken 
di hürmet ediyordu. O. gülüm·cek 
alay edilecek bir insan dcinldi •· 
cınacak bir in.-;andı. 

Diven tok bir edası vardı. 
Bu kadın, zıdda gitmek için ya

ratılmıştı. Oturdui!:u koltui!un ar
kalıi!ına basını yaslar, kara .vün el
divenli ellerini de ince a-banoz bas
tonumıı• sapına davar, etrafmı, 
- sar/ onlara hiç bakmıvor
mus l!ıtı; - yine kısık _gözlerle ta
rardı. Bu halile. mücr imlerin cgaf
let anlarınh kolluyor sanılırdı. 

Mahmut Ye•ari 

[1] Bu kelimenin imlasında te
reddüt ediııorum. Tahkiki kabil 
deqil. •Laru.s• umu, alan arkada$. 
hıi!d qetirmedi. 

il Devlet Demiz Yollan U. MUdUrlüQünden 
Adalar Kış Tarifesi 

Adalar • Anadolu - Yalova hattm da 1 Birincik1oun 940 tarihinden iUbıt ... 
ren kış tari1esJ tatbik olunacaktır. (11380) , 

Sümerbank Birleşik Pamuk ip l iği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesinden 

Kapot Flatları 
Bakırköy G. Tipi 75 cm. llk topu 800 kuru~ 

90 cm. lik topu 902 kuruı 
75 cm. lik topu 775 kuruş 
85 cm. lilc topu 843 ku~ 

Kayseri D. Tipi 

90 cm. IJJt topu 887 kurua 

ER E CL1 

lpllk Flyatları 
K A YS ERİ NAZİLLİ 

No. 24 düz 750 krı. 
No. 24 ııert 875 krş. 

No. 12 565 krş. 
No. 18 620 kr~. 

No. 20 655 kr5. 
No. 24 705 krş 

No. 30 820 krş. 
No. 36 89-0 k:rş. 

Bu satış tıyaUan fabrika teslimidir. AnbalAj 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN VE HALKIMIZ!H 

NAZARI DIKKATINF. 

UZUNLUGU 4 -10 METREYE KADAR 
~A~(AŞPEST~OZAH)oEHILEN ŞERİnER i 
OLDURUP V,UCUDTAH Dl$ARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTAhZARDI 

S. ,.. /. H . V•Aô/e l41w o. B/'4 N• /u .. • 
H - " - l #O l • ri4/i ruA.7alıM ldır"u 

- REÇ E. rı; i L E SA rıLı~ -


