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Son T.lp.J Matbaa.rnJa Buılır GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
' 

HükUmete· ·Miihim Selihiyetler Veriliyor 
Milli Korunma Kanununun Son Şekline Göre Yunanlılar 

M. Müdafaanın ihtiyacı olan mad- . Himarayı. 
delere değer fiatla el koıiulacak ışgal ettı 

• .. - Bir siyah göm-
F ı atları y u kse 1 t m ek yasak! Ieklilertaburusi-

Amerikanın teh-1 B . k•J V • l lahile esir edildi 
d
. 
1 

d . ..,.

1 

aşve ı e erı en 
ıt ere ver ı gı Yunanlılar Bayram yapıyor 

cevap: Hayır! l\!iihim Selahiyetler 
Almanya ve üçüzlü pakt, 
Amerikayı lngilte reye 
yardımdan tehditle men'e 
çall§ıyorlar; fakat Ame
rikanın Almanya ve ltal
yadan pervcuı yoktur; ja
ponyaya gelince, harbe 
ııirerse, mücadelenin bü
tün ağırılığı kendisine 
yükleneceğini bildiği için, 
çok tehlikeli bir macera
ya atılması beklenemez. 

- -
21 Italyan tayya
resi düşürüldü 
Atina, 23 (A.A.) - B. B. C. : 

Hiikümet lüzum gördüğü mad
delerin istihlakini menedebilccek Atina radyosu Yunan ileri un

la göre koordinasyon hey'etinde surlarınınErgiri ile Avlonya ara

işleri hazırlamak için bir koordi- sında bu.tuna~ . Him:"'a . ~man~nı 
nasyon bürosn teşkil ediliyor. İ.k- ışgal ettiklerını bıldırmıştir. Duş-

Ankara, 23 (İkdam Muhabirin

den) - Milli Korunma kanununun 

bazı maddelerinin tadili layihası 

Meclis ruznamesine ahndı Tadili- ( Devamı Sa. 6, Sy. 5 de) mandan bir çok esirler ve harp 
malzemesi alınmıştır. 
Diğer mıntakalarda Yunanlıiar 

İtalyan hatlaını yararak esirler 
ve harp malzemesi almışlardır. 

,. 

Libyadaki muharebelere iıtirak ed:'n İngiliz nıotörlıe kuvvetlerine mensup hafif ia3"Y•re toplan 

Çör ç i I' i n1 Ası KERT, ı ingiliz ler 
·ı 1 1 r S VA S J - "'\ 3 5 9 4 9 ı a yan a- ! vAzıvET , • 
ra hitabesi fnf"İliz kabinesin. 

1 Esir aldı 

1 
; 

Yunan tayyareleri 18 İtalyan .1\' · -------------• 
deki değişiklik 

Yazan: Abidi'! DAVER 

/Nı.. merikanııı, •bitaraflık• 
~ kaidelerini tam~e 

bir tarafa atarak ln&il-
tereye bir müttefik gibi yardım et
mesı, silİllı ve malzeme satmakla 
da kalmıyarak kendi harp gemile
rini dahi vermesi, nihayet, Alman
yada bir itiraz sesi yükseltti. 

cı tayyaresi düşürmüştür. İki İta1 -
yan avcı tayyaresi mühim hasara 
uğra?DJ§, üç İtalyan bombardıman 

. (Devamı Sa. 6, Sü. 4 de) Hükumet ihtikarı 
kökünden hallediyor lngi!iz Tayyareleri 

V d •Jf ,. 

Almanya, Büyük Harpte, Aıneri· 
ka ile siyasi birtakım ihtila(lara 
giripııenin bu devletin kendi aley
hine harbe girmesi gibi acı bir so

50 
.1 1. 1• b" • e n e i ., ı 

mı yon ıra sermaye ı ır ıt-

halat ve ihracat ofisi kurulacak Bomba r
nuç verdiğini ve bu yüzden harbi Memleketimizin ithalat ve ibra- Bu karara göre, sermayesi devlet
kaybe.ttiğini bildiği için, Amerika· cat işleri ile, dahilde bulundurula- çe veilecek olan 50 milyon lira ser

nın bıtarafltk hudutlarını çoktan cak olan mal stokları hakkında nü- mayeli büyük bir ithalat ve ihra-
aşan yardımibla~ına !be~ çıkdarb'."ıyolr- kiımet mühim kararlar vermiştü·.; Devamı Sa. 6, !:'ü. 3 de) 
du. Sadece tıyatı ır te ır o a-

lnglllz Kablnesind9 7 Günde Cevap 

DeAl•ikllk Yapı I d ı Verilmek Üzere ---- ,._ -~-- -
rak Berlin - Roma mihverine Tok
yoyu da ilave etmiş, fakat, Ameri
kayı korkutacağı sanılan üçüzlü 
ittifak, bilakis bu büyük devleti, 
hemen harbe girecekmiş, gibi hum
malı hazırlıklar yapma~ ve ayni 
zamanda İngiltcreye yapılan yar
dımları da arttırmağa sevketmiş

tir. 
Son cfuılerde, Rnzveltin, İngilte

rcye yardımı büsbütün arttırması, 
hatta Amerikan limanlarındaki Da
nım&rka ve Alman vapurlarını da 

Eden Ha- 1A. Hitler 
riciye Na- M. Petene 
zırı o~du Nota verdi 

ını:nıereye verm•ğe kalkışması, Lord H a 1 ifa k s 
Alm.ın Hariciye Nezareti aözcüsii- ===~=----==----==
nün tibirile Almannynm sabrını \ı' · l El 
tüketmiştir. Alman.yanın, resmen lngilter&nİB" IŞlnQ OR • 
aabrırun tükendiğinden bahsettiği çiliğine tayin edildi 

ALMANLAR 
Fransa yollarila ltalya. 
ya yardım etmek istiyor 

lll'&da, üçüzlü pakt devletlerinin, 
hükumet merkezlerinde birer siya- Londra 23 (A.A.) - Resmen bil- Londra,_ı:ı (A:~·>. .- Mustakil 

' . . !Fransız aıansı bılıdirıyor: 
d ve askeri komisyon teşkiline ka- dirildiğine göre, İngiliz kabınesın- Hitlerin Vichy hükumetine ye-
rar ve~eleri hep Amerikayı harp- de ŞU değişik ' di gün mühletli bir ültimatom ve-
le tehdit ederek İngıltereye yar- !ikler olmuştur k · al alt d b 1 

· k . · 1ın rere ışg ın a u unmıyan 

d ı m an etti ____ , ____ _ 
Almanyada sanayi mın

takalarına hücum •dildi 
Londra, 23 (A.A.) - Hava ne-

zıırelinin tebliği: Mannheım'delu 

sınai tesisatı İngiliz hava kuvveti<.>. 1 
rine mensup bombardıman tayyH-1 
relerinin dün ııeceki hede(lerin. 
teşkil etmiştir. 

Diğer taraftan Rhin sahili kar· 
şısında bulunan Ludwigshaven'de 
yangınlar çıkarılmış ve infiliklaı 
i~itilmiştir, 

Rhin havzasında diğer ban he
defler de bombardıman edilmiştir. 
Flessingue, Dunkerk ve Calais li· 
mıınları ile işgal altında bulunan 
arazideki bava meydanlarına hü
cumlar yapılmıştır. 

VENEDİK BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

Londra, 23 (A.A.) - Evvelki &e 
ce Venedik mıntakasında İngiliz 
hava kuvvetlerinin yaptığı akın 

hakkında hava ne2aretinin istihba-
dımdan vazgeçınne ıçııı a mış Hariciye Na- ı · · 

ıf db. 1 d' Bu tedb' 1 d , Fransız topraklarındakı liman ve rat şubesi şunları bildirmektedir: 
uy te ır er ır. ır er, a Lord Hali- . ll . , , 
ha do - usu tehditler müessir ola- mı . deıruryo arından ıstifade e~.e,ı: Evvelki gece ağır bombardıman 

k gr Am 'k İngilter('ye git- faks, Vaşıngtona ve İtalyaya Alman kıt'aları gon- tayyarelerinden mürekkep bir t"· 
ct~k ve tt erı yaa~~ımlardan vıızge- müteveffa Lor, dermek istediğine dair dolaşan şa- şekkül, ilk defa olarak Venedilt'e 
ı çe ar ıran Lothian'ın yerı . 1 . . . i 
· k '? z netmiyoruz. Çün- yıaları nakleden ngılız gazetelerı giderek, talyanların ulaşaınıyaca-

çırece mı. an b"' "k ı 

k
.. Al 'le İtalya bugünkü ne uyu P ç Fransız milletine hitap etmekte, ğımızı zannettikleri bir hedefe hü-
u, manya ı , t · dil · f 

vaziyette, Amerikya hiçbir şey ya- ayın e mış ;r Fransız milletinin hala yüksekliği- cumlarda bulunmnştur. Bahis mev 
pamıızlar; Amerika. harbe girerse, Harbiye nazır , ni muhafaza eylediğini unutmama- zuu olan hedef petrol tasfiye fab-
bundan fayda değil, &adece zarar B. Eden Harici sını yazmaktadır. rikalan ile dokların bulunduğu 
görürler. Uçlü pakt devletlerile ye Nazırı ,., ı ! Gazete(~r, Fransaya tanınmasını [Porto Marg~era'dSır. . 

2 
d ) 

harp halinde, Amerikanın kar§ISID· David Margcs· 1 evamı Sa. 6. Sü. 7 de) ' (Ar ası a. 6, Sil. e 
son'da Harbiyı 

•m••••n~lltllllllllllOllDlllllBl•llH~IJllllllllOUllUIUllHUUUUUllUOlll 
da, filen yallll2 Japonya bulunacak 

-Nazırı olm~ 
ve harbin bütün ağırlığı Japonya

lardır. 
nın omuzlarına yüklenecektir. 

HALİFAKSIN Japonya ise, Çinde, bir türlü 
içirıdcn çıkamadığı bir bataklığa VAŞİNGTONA 

TAYİNİ TAS· >aı>lanmıştır. Mareşal Çan-Kay- . . 
Şek, 1937 de başlıyan ve üç buçuk VIP EDİLIYOR. 
seneye yakın bir müddetten beri de- L 0 n d r a, 23 Lord Halifaks 
vam eden mukavemeti ile Japon-ı (A.A.) - Vikont 
yanın askeri, mali ve iktısadi kod- Halüaksın İngilterenin Amerika 
retini bir törpü gibi tedricen ye- sefiri s ıfatile müteveffa Marki de 

mektedir. Japonya, uçsuz bueak- Lothian'ın yerine getirilmesi iln 

Jıs Çinle giriştiği müradeleye de- İngiliz kabinesinde husule gelen 

ıBAGDADIN====
SON GÜNLERi 

Ziya Şakirin bu mühim tarihi tefrikasını dün netre bqladık 
Bu yılın en heyecanlı ve en güzel tarihi eseridir. 

4 üncü sayfamızda takip ediniz. 

Bir telt adam sizi' 
bugünkü f ela. 
k e t e sürükledi 
Çörçil hitabesinde Musoli
niye şidıletlı hücum etti 

. 
1 

Bugfan siyasi ve askeri va.zb'e .. , 

1 
Un anettlii nııı.ıwı.ra İngUiz it&- ' 

· binesinde yapılan defi+iklikle en-
i teresaıı blr hal almq bolu.Da7or • 

1 

İıı&illero iuıı'p ubln ... ı bll&ilD l&
r m.:.unJle 1938 den beri :Sadm:ı ve j 

ı Faşlmıln lmhaımu lalep tclen 

, devlel adamlarından mürekkep ı 
1 bulunuyor. Eden'lıı ook evvel,or-
'. t.a:ra attıb 1-0t.alllerlerle da.ma-

lık bOKUll biıtiiıı İııgi)tereye .ın.. 
:reı elm41ir. Cörçil, Eden .e .ı
ha.yet At.tlee'n~ bu harbin eon11-

' au totaliterl~rin hez:imettle se&.lr'"' i 

' mtk &mı.inde balunduklanaa Wt 
; •üphe yoktur. Bunclan anla..,ılıyer ; 

ki: Sulh Bttltr ve 1\lmollnlnln 1 

" luırduklan ttllmltt orladan kalk- ' 
bktan veya ltuvve-t.trun büyii.k bir : 
homunı ka:rbettlklen 90nra bWl ' 
oı.a.:a ı. ar. 

Dl~er iarattan Lora Hallf&ksm 1 

B.u.zvell nezdine elri olarak rin- · 
derll.meslnkı de ebemmivcti as , 
dei'lldlr. 

Bardia şelirin in 
işgali bir zaman 

meselesi oldu 
------------------Graziani rapor gönderdi -Bingaziye hava 
hücumu yapıldı 

lı 
'I İnrtllett, en ilerl relen •nıet 

adamlarından birini Blrl°'lk Ame 

~j~,ı,s ' li (Deva~ Sa. 6, Sü. 4 de) 

ÇÖRÇİL 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter bil
diriyor: 

Winston Çörçil bu akşam rad
yoda İtalyan milletiııe hitaben bir 
nutuk söylemiştir. 

Bu akşam demiştir; İtalyan mil
letine hitap ediyorum. Siılere Bri
tanya adalarının ve Britanya Com
monwealth'inin kalbi olan Londra
dan hitap ediyorum. 

Bugün hali harpteyiz. Bu, Ş3§1· 

lacak ve müthiş bir hakikattir. Bu 
son iki seneden evvel, kim tahnıiD 
edebilirdi ki, İngiliz ve İtalyan mil
letleri, birbirini tahribe tetebbüs 
etsinler. 

Biz dalına, italyanlamı dostu ol· 
duk. Biz, İtalyan Risorgimentosu
nun, İtalyan milli harektinin fBDl• 
piyonu idik. Biz, Garibaldi taraf· 
tarları idik, Maızini ve Cavourun 

Milli Şef 
--------

8. M. Meclisi Encümen 
Reislerine ziyafet \lerdi \ 

Ankara, 23 (İkdam muhabirin- Mueşal GRAZIANl 

den)- Reisicumhurumuz Milli Şef Kahire, 23 (A.A.) - İngıttz um.ı
lsmet İnönii dün akşam Çankaya- mi karargilıının tebliği : 
daki köşklerinde Büyiik l\lillet Topçumuz Bardia müdafaa hat
Meclisi Encümen Reislerine bir zi- !arı arasında bulunan düşmanı 

yalet vermişlerdir. dövmekte devam etmiştir Şehir 
Milti Şefimiz evvelki gtte de etrafında.ki hazırlıklarımız terakki 

C, H. Partisi B. M. Meclisi grup~ et.ınektedir. 

erkanına bir ziyafet Yermi,Ierdir. (Devamı Sa. 11, Sü. 6 da) 

( 00.rıilrı 

Sovgetlerin 
Protestosu 

Ycuanı A. ŞEKlB 

Bahardan önce Akdeniz ve Ad
riyatikte İtalyanın tamanıile tas
fiyesini pye e4i.neıa fnJi!tere kar· 
f1S1Dda Almanyanın bahar lı.aıır
lıkları meçhuldür. 

Maihlp İtalyayı lıırakaeaklar 
mı?. Yedeklerine alacaklar mı? .. 
Fraıt911yı kendi iradelerine r&me

tlerelt İnııilterenin kar mm._ çıka
rabilecekler mi?. Yalnız İnı:iliz a
dalarını tahrip ve istila teşebbü

mnde mi bulnna.:aklar?. Yoksa 
lıarbi dünyaya yaymak l~ia vesile-

"\ 
lçlrıclerı ı 

) 

Bütün bu muammalı vaziyetler 
karşısında Sov)et Rusyan:n Ro
manyayı protestosu birdenbir(' dik 
kati celbetmiştir. 

Sovyetler: Yahudileri komünist, 
diye tevkif ediyors.unuz ve gazete
lerinizle dc\·amlı aleyhimizde bu
lnnuyorsunuz, di)·orlar, 

Sov~·etl('rin Romanyaya verdik
leri bu protesto, günün muammalı 
hadiseleri içine patlatılan bir ten· 

vir tabancaı;ıdır. Sov)·etler, Roman
yadaki her hareketin biraz da halin 
ve istikbalin muzlim hazırlıkları 

kılı)ısında kendi eınni~·et ve malı
fuziyetlerini istihdaf ettiğinin far· 

kındadırlar. Romanya, bugün Al· 
manyanın altı başlı ittifak arka· 
daşıdır ve onun işgali altındadır. 

(Devamı Sa. 1. Sil. 7 tle 



Büyük Tarihi Tefrika: 125 GÜNÜN 
TENKiTLERi A RESOL 
Beşerin bir zafı 

Yızan: ZİYA ŞAKIR 

Süyük Türk Şairi Fuzüli'nin Şialık
Beşer, bin bir zaf ile malfıl insan 

oğlu, darda kalıp da kendisini sı

kıya koşan sebepleri yenemeyince, 
ziıfının kuvvetli bir hamlesini ac
zin bükük bo)·nuna zafer çelengi _ 
yapar da, kendini aciz bırakan se
bebin müsebbibi o aczimutlakmllj 
gibi, hıncını ondan almağa kalkar. 

Yağ, et ve zahire fi
a t la rı tetkik edildi 

ile Şimal 
Ticaretimiz 

la hiç bir münasebeti yoktur 
5 - İmamı Zeyne~abidinin o

ğuliarından (Huseyın). 
6 - imamı Zcynelabidinin o~ul

larından, diğer (Kasım). 
7 _ İmamı Mehmed Bakır'm o

ğullarından, (Allyyül'eftiıs). 
8 _ İmamı Cafer Sadık'ın oğul

larından (Abdullah)· 
9 - İmamı Cafer Sadık'ın oğulla

rından (Yahyel - Hadi). 
10 - İmamı Musa Kazımın o

ğu llanndan (Salih). 
ıı - İmamı Musa Kazımın oğul

larından (Tayyip). 
12 - İmamı Mehroed Takinin o

ğullarından (Cafer). 
13 - İmamı Hasanül - Askerinln 

oğullarından, diğer (Cafer). 
14 - İmamı Hasanül - Askerini'l 

oğullarından, (Kasım). 
Bu zevattan bazılarının met!en

leri, Anadoludadır ..• Meselii, (S;
vas) ta, şehrin kenarında, (Kabak 
yazısı) na gidilecek yolun başında 
va.ktile (Masumlar) isminde bir 
bektaşi dergahı, ve bu dergahın 

avlusunda da iki küçük kabir \'ar. 
dı. Oldukça muhteşem, sırma i~ıe
meli püşidelerle örtülmüş olan bu 
!kabirlerde bulunan niişların, Ali 
Resül) a mensup olduğunu rİ\•ayet 
ediyorlardı. 

(Ali Resul) e mensup iki çocl!
ğun buralara ne münasebetle ge1-
dikl~rini ,.e ne gibi bir :?Uceradan 
sonra vefat ederek niişlannın b•ıra
ya nesuretle defnedildiklerini ÇQk 

araştırdım ise de, -bir takım hüra- ı 
feli rivayetlerden başka- müsbet 
ve kanaat bahş bir cevap alamadım. 

Bazı mühim ıuallerln 
cevaeları 

(Şi.:ı) lık ile hiç bır münasebeti ol
madığı halde, bu hassas zat. (Ehıı 
Beyit) e karşı duyduğu hürmet ve 
mıfnabbet eserini (Hadil<Btüıısüe

da) adındaki güzide eserinde, 
kalbleri hıln edecek bir incelikle 
tasvir ettiği gibi: 
Malıı Muharrem oldu 
Meserret haramdır. 
1\!atem bugün, şeriata, 
Bir ihtirı:mıdır. 
Tecdidi matemi şüJıeda 
Nef(isiz değil. 
Gaflet sarayı deJıirde, 
Tenbihi ıimdır. 

Kıt'asile de, (Mııharem) ayının, 

bütün (Ali Resül) ve (Ehli Beyit) 
muhipleri üzerindeki tesirini pek 
veciz tesbit etmiştir. 
Bilh~ Kerbela faciasının, has-

sas Müslüman kalbleri üzerindek• 
tesiri o kadar büyüktür ki, o bü
yük hailenin üzerbd"n asırlar geç
tiğı halde, hissedilen ıztırap hiç 
bir zaman kıymetini kaybetmemi~ .. 
Her dilden Müslüman edeb1yatı ü
zerinde bile tesirini göstererek, bır 
çok hazin eserlerin vücude gelme
sine sebebiyet vermiştir. 

Bilhassa Türk edebiı;atının 

(~[ersiye kısmı, bu itib:ır ile ç0k 
zengindir. Esasen( Ehli Beyit) e 
karşı derin bir hürmet ve tekTi m 
besliven Türkler arasında bu mer-
Giyeler çok büyü kbir kıymeti ha-

Davasını kaybeden avukatın, a-
mirinden pay işiten nıcmurun, iyi 
bir parti kaçıran tacirin, yolda aya
ğı kayıp düşen ihti: . . rın yağmur

lu bir havada otomobil bulamıyan 

Et yarından itibaren 12 kuruş ucuza·satıla- ı 
cak, yağ ve zahire mü teakıp içtima& kaldı ! 
Gıda maddeleril;rien bazılanna konu- !erile gö~müştür. Faslye ve pirinç ti-

1.acak azami satış fiatlnı içın milrakabe caretile ıneşgl olanlar bu teki.iti esa." iti
komisyonu dün fevkalade bır toplantı !erile görüş.ınüştü.r. Fasulye ve pirinç ti
yapmışhr. İçtimada, ~..:hrimiulckı zahi- lenn komisyona vermekte olduğu stok 
re ve yağ tacirleri de hazır bulunmuş- beyannamelerine aiL müddet yarın sona gencin, karısile ka~ga eden öğret-
lardır. Koıniı:tyon evvel:ı yağ ıneselesini recekür. Azami .satı.ş fiaUarı önümü.ı

nıenin, icra nıemuru ile çcki§Jniş ele alarak !iatlar etrafında al!ıkadar ta. deki içtimada tesbit edilecektir. 
olan muharririn öfkesi, buna sebep cirlerin fikirlerini sormuştur. Tacirler, ET işi 
olan 3.nıillcrin dışında patlak verir. istanbulda yağ fiaUarına azamı tiat ko-

Avukat oğlunu, mer.ıur kaynana- nulamıyaccığını, çünkü Zonguldak, Sam Et fiatlarının .indirilmesini temin 
sın.ı, tacir kızını, ihtiyar heslenıesi- swı gibi vilftyetlcrde bugün yağ fiatla- maksadile komisyonun hayvan mınta
ni, genç hemşiresini, nıuharTİr ha- rının istanbuldan yüksek oldu.ı-.,~u ile- kalarından yaptığı tahkikat neticelen-

. ·· ü ı b .. ı b" ka ı mişlir. Neticede fiatların bir miktar dil. demesini, öğretmeni talebesini ha1- rı surm ş er ve oy e ır rar veri -
diğ.t takdirde ellerinde nıevcut yağları ~ürülmesinin '"mümükün olduğu anlaşıl-

lar. bu vilayetlere göndererek satacaklarını m.ış ve et işile uğraşan alakadarlara bu 
Yok yere kapıcıya çıkışan bayan 

muhakkak kocasile kavga etmiştir, 
bilelçiye terslenen vatman herhal-

söylemişlerdir. hususta l.iı.zım gelen talimat verilmiş ve 
Komi!->Yon bu müta1ea üzerine yağ fi_ canlı hayı•an satışlarında kilodn 7 ku-

atlarına koyaca~ı azami tiaUarın tesbitl 
işini gelecek toplantıya bırakmış ve tah
}cikata karar vermİ:jtir. Yapılan tetkik-

ı."Uş ucuz1uk temin edilnli~tir. Bu fiatın 
kesilmiş ve perakende et satşlarına 12 
kuruş olarak aksebnesi icap eylen1ekte-

de o gün cezaya çarpılını§tır, mua
vinine aksilenen şoför Belediye 
memurunun ifıtarına maruz kal- lere göre Cenup vilayetleri yağlarından 

Ltanbulda 6 aylık ihtiyaca yetecek 1500 
bozuklu- teneke yağ stoku bulunduğu anl;ışıl

mıştır. 

mıştır. 

Bu zafınuz yalnız 3.sap 
ğundan ileri gelen bir rulı haleti
ııin gö::1terişi değildir, buna. cc.liui-. 
len bir kötii huy da diyebiliriz. İş J 

başında olan insanların bu zafın

dan kurtulmaları, bu huyu yenme
leri şarttır. 

dir. Bu itibarla yarından itibaren et sa

tışla.nnın eski fiatlara göre 12 ku~ 
noksan yapılması icap etmektedir. VilL 
yet dün bu hususta kaza kaynıakamlık

ların.a tebhg~tta bulunmu.ştur. Bugün
den itibaren et satışları sıkı bir surette 

Çocuklarımıza bu zafın ~irkinli
ğini, bu huyun kötüli.iğünü anlat

malıyız. 

Sclônıi izzet SEDES 

ZAITTRE FiATLARJ 

Komisyon bundan sonra zahire tacir- kontrol edilecektir. 

-----------------
Tramvag da 
golcu azaldı 

Valinin dün 
kü teftişleri 

K•lkacak durak yer- Sirkeci meyda.ıının 

S ov yet transi inden 
istif C1.we için müzake

relsr yapılıyor 
Mevsim sebebile Tuna don-

' duğu için Merkezi Avrupa \"e 
Şimal memleketlerile yapıl- ! 

makta olan ticari mübadele
ler müteessir olmuştur. 

Haber aldığımıza göre, Şi- ı 
mal memleketlerile Sııvyet 

Rusya arasında Helsinki - 0-
desa hattından istifade edil
mesi yolunda müzakereler ya
pılmaktadır. Bu müzakereler . 
müsbet şekilde neticelendiği 

takdirde Şimal memleketleri- / 
le Sovyet transitindpn istifa
de edilerek işler- yapılabile
cektir_ 
Diğer taraftan hir müddet 

ev.,el Jl.facar:.Otana gönderilen 

1 

1500 ton pik demirin Tuna 
donduğundan M•caristan'a 
varmadığı anlaşılmıştır. Bıı · 
demirler mukrbilinde 500 ton , 
çivi ve telin ithali biraz geci- ı 

kecektir. 1 

Münakale Vekili 
dönüyor 

Vekil bugün de tet
kiklerde bulunacak 

izdir. M U 1 E ~ ER R 1 K. leri tesbit edildi acılması tesri edilecek 
Düştü (Hüseyin) atından. Evvelki akşam Trakyadan şeh-
Sahrai Kerbelıiya, Bugün otomobil laıtiği Tramvaylardaki yolcu nakliya- Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır- rimize dönen Münakalat Vekili 
(Cibril) git haber ver. geliyor: tının son aylarda geçen yılın aynı dar dün Mısırçarşısına giderek bu- Cevdet Kerim İnccdayı dün şehri-
( Sultam Enbiya) ya. .. . . . 1 aylarına nazaran yuzde 14 derece- radaki istimliik işlerini tetkik et- mizde hususi ziv_ aretlerle meşgul 

- Bugun İngıltereden şehrıınıze · d ld ·· "] ·· tü B 
Bevtini okuyup ve\"ahııt dinleyir.ı .- . b"I 1- · -· sın c aza ıgı goru muş r. una mi< ve tesriini btldirm;•tir. olmuştu. Vekil öğleden sonra Va-

. _ .. .. . . ' miihıın bir partı otomo 1 aslıgı sı>J:ı!>p arabaların azaloıış olması- -s -s 1 

te, Kerbelanın _buyuk şehıdıne kaı: · j gelecektir. La, tikler komisyon ma- Müteakiben Sirkecide Beşir Ke- li ve Parti Başkanı He görüşmüştür. 
§ı 0 anda kalbı sızlamıyan, bır ten; rifclile tevzi edilecektir. Bunlar- dırDığcr taraftan kaldırılacak ihti- ır.al eczahanesi karşısındaki ad1- 1 İncedayı bugün de Vekalete bağ-
Türk tasavvur etmek mümkün de- - k 1• l"kl · · ··zde 70 d .. ti k ld J ıı müesseselerden bazılarını teftiş 
• ·ıd· uan amyon as ı erıııın yu yari durak yerleri umumiyet iti- nın a sura e a ırılması ve bu- d k Ak A k 
gı ır. .. · 1 e ece ve şama n araya av-

M h 10 .. .. i Anadoluya yuzde 30 u Istanbu a barile tespit edılmiş gibidir. rasının açılması için mahallinde det edeceklı·r. u arrem ayının uncu gurııı • ' 
1
• "ki . . d 

1 DIŞ~=-:: 
1 ----

PO L İT it~ 

Yeni 
ihtimaller 

Ya.zan: 
Prol. Hiiaeyin .Şiikrii Baban 

fe ran.sanın bugt.nkü !ıaD 
U- şüphesiz ki hazıran ni• 

hayetine do;:ru takrib"" 
altı ay evvel, emsalsiz bir Lczeu .. 
na uğrayarak mütareke talep etti
ği zamandan çok farklıdır. Millel
lerarsı durumu hayli düzclmcğo 

yüz tutmuştur. HenHz Alnıauy• 

ile müsalclıa aktetmemiştir. Arazı... 
sinin üçle ikisi işgal altındadır. İkt 
milyon küsur fo'ransız Almanyad• 
üsera kamplarında ve!·a tarlada 
çalışmaktadır. Buna ragnıen P?ten 
idaresinin ınevkii biraz ta \·iye 
bulmuşsa bunıın gerek tezahürle• 
ri ve gerek sebep ve amilleri ar~ 
tırılmağa değer. 

Altı ay evvel her tarafta ma~ 
bur olan ve hatta kendi devlet a
damlarından bazılarının tabrikan 
neticesinde dünkü müttefikinden 
asık bir surat gören ve hatta fiU 
tecavüze bile uğrayan, hele İtalya
nın harp sonu bir askeri yürüyilı 
ile giriştiği mücadele bedeli olaral< 
sunduğu ve sunacağını temin etti
ği dilekler listesi karşısında titri· 
yen Fransa bacakları üzerinde da· 
ha canlı durmaktadır. 

Almanya, eski hasmı ve mağ· 

lüp olan Mareşale karşı, gayet C&" 

mileli bir siyaset takibine başla

mıştır. Montoire müliıkatı bu poli 
likanın en bariz tezahürüydü. La

rnl'in faaliyeti birçok pürüzlü m.,.. 
selelerin hallini mucip olabiliyor· 
du. Fakat anlaşılan daha ileri gidi

lerek Fransayı Almanyaya İngiJ.. 
tereye karşı mücadelesinde mütte
fik yapmak gayreti illareşalce tas
vip olunamazdı. Hele şahsına kar
şı da bazı entrikalar yapılması La 
val'in uzaklaştırılmasını müstcl 
zim oldu. Maamafih Almanlarla iyi 
geçinmek usulü külliyen terkeılil 
miş değildir. Hariciye nezaretin .. 

(Ali Resul) hakkında arzede
bileceğimiz başlıca malfunat, bura
da hitam buldu. Şimdi, muhtelif 
karilerimiz tarafından sorulan bir 
kaç suali birle tlr!yoruz. Ve bun
lara, şu müşterek cevap ile muka
bele ediyoruz. 

· hiııek otomobili astı erının e Tramvaydaki çıft sıraların kaldı-[ranlılar tarafından yapılan (Ma- tetkikler yaparak alakadarlara icap 
(l\Tlrnsı Sa. 5, Sii. 3 de) yü<de yetmişi İstaııbula ve yüzde rılması usulünün de iyi netice v"r-

d 1 1 · ed"I · t" eden emirleri vermi•tir. = 
-HALK SÜTUNU-

otuzu Ana o uya ta ısıs ı mı~ ır. diği anlaşıldığından yeniden 2 inci ..., 
LCıtfi Kırdar, bundan sonra Be

yazıt - Koska yolunu tetkik etmiş-
Matbuat umum 
müdürü geldi 

mevkilerde 90 motöris ve 11 ro-
PiYASA j 

getirilen Mösyö (Flanden) harpteP 
evvel bile Cermenlikle anlaşmaı. 

taraflarlarındandı. 

-------------' İtalaynın Libyada kayda değer 

Caddeyi sandalla 
mı geçelim ? !.. 

.~tatbuat Umum Müdürü Selim 
Sa""per, miişa\·irleri~den Server 

mork arabasının sıraları sökülmüş
tür_ 

---<>-----
ViLAYET, 

lngiltercden ithalat mağlühiyet ve ric'ati ve bir haylı 
k 1 1 ıniihimmat ve esir vererek taarrtr 

o ay aşıyor za giderken tedafiide kalabilmenin 

tir. 

BELEDiYE 

Gerek (İmamı Ali) yi, gerek 
(İmamı Hasan) ı ve gerek (İmamı 
Hüseyin) i şehit edenlerle, bunla
rı o cinayetlere scvkedenlerin isim
lerini gayet açık, sarih olrak zık
rcttik. Bu meş'um hadiselere ka
rısan şahıslar içinde, bir tek bile 
(İranlı yoktur. Buna binaen: 

Eyüpte, İslam bey caddt::>inde o.. 
turan okuyuculanrnızdan Kazım, 

bize gönderdiği mektubunda şun-
1an yazıyor'. 

· hkil ile beraber dün sabahki tren
le Ankaradan ~ehrimize gelmiştir. 
Perşembeye kadar şehrimizde ka
laraklardır. 

J İngilizlerle ticari münasebetle~ı-
Yeni vali muaviniminzin Taksim • Harbiye asfaltı mizin inkişafını temin için bazı 

tayin emri geldi Şişliye uzatılacak ı f~rır:aliteleı-e ait yeni kararlar v~-

bir muvaffakiyet halini alması, Yı~ 

nanistandan ve Arnavutluğun mü 
him bir kısmından çıkmak mecbu
riyetinde kalması Berlini Fransay• 

temayül ve muhabbette daha zi)·a 
de teşvik edecek anasırdan sayıla 
bilir. Esase:ı Führerin Paris ve)'9-
Vişi ile devamlı bir anlaşma yap 
masına Romanın talepleri hayli en
gel teşkil ediyordu ve her ihtima· 
le karşı Faşizm taleplerinden hiç 
bir feragatle bulunnııyacağı Uit
ler - :Mareşal mülakatının ferda
sında tevazzuh etti. Askeri kuvvet
te rahne ve zaf basıl olursa poli·· 
tikacmın sesi eski kudretini ınu
hafaza edemez. Bir halde ki İtalya
nın uğradığı hezimet ve müşkül 
!er Fransa için ancak lehte bir un
sur olabilir. 

• İsl!rn bey caddesi, Eyüb ün en 
mühim ve en i~lck yolu olduğu 
halde, çamur deryası halindedir. 
Çanura bulanmadan buradan 
gc. :lenin imkanı yoktur. Bu va
zıyetten bütün Eyüp haUt1 şika

yetcıcii ~. 

. · ı·ği rılmıştır. 
Jslanhul Vali muavın ı ne Taksim - Harbiye asfaltının ö- ı İngilt~reden vapılacak ithaHtı 

- (İmamı Hasan) ile (İmamı 
Hüseyin) i İranlılar öldürmüş!Pr. 
s~nra, nedamet etrılşler Onun i

çin ~!uharrem) a},nın onuncu _gLi

Eski Ticaret mülkiye müfettişlerinden Rdau~inl, nümüzdeki ilkbaharda Şi~liye ka-' l'oolay Jaştı:-mak -iqin takas şirketi 
Demirtaşın tayin olunduğu d 

ar uzatılması kararlaştırılmıştır. elinde bulunan Sterlin s.ahasına 
Vilayete bildirilmiştir. 

Vekilimiz Vali ve Belediye Reisi J.\ıl[i Kır- dahil takasları :Merkez Bankasına 

nü matem tutuyorlar. 
Diye söylenen sözler, en adl ve 

ca 'ıil insanlar tarafından uydurui
m~tur. 

Cezmi Erçin 
vefat etti 

İmar planları tasdik edildi dar hu lıusıı•ta etüdlere başlanma-

B 1 d
. . .. .. .. 

11 
.. .. sını dün imar müdürlüğüne bildir-

e e ıye ınıar n1uouru usnu j . . 
dün sabah Ankaradan ııelnuştir. m >;lır. 
lllumaileyh beraber götiirdiiğü Sii- Haliç vapurları hakkındaki 
lcymani)·c, Silivrikapı, Karaköy, tikayetler 

Belediye Reisliği Haliç vapurla

jevredecektır. Bu sur~tle piyasa
nın muhlaç olduğu malların kolay· 
!ıkla ithali için ihtiyaç gösterildiği 
takdirde Merkez Bankası derhal 
akreditif acaca ktır. 

Dünkü ihracat 
Sonra.. (Resulullah) ın bu iki 

sevgili hafidi için matem tutanlar, 
yalnız (İranlılar) ve (Şıa) !ar de
ğ'lclir. İslam camiasının bu ı::i 
mümtaz ve güzide şahsiyeti iç;n, 
islfttniyet camiasının her mi11et, 
her sınıf ve her zümresine mens•Jp 
olan idrakli insanlar, onların isinı
lerinin her anılışında, kalblerinde 

de.-;n bir teessür hissetmiı§lerdir. ı 

Bundan ba<:ka, yJne aynı cad
dede, Çınar c;e~mrsi yan1nda, kal
dırımın üzerinde kocaman bir 
toprak yığını vardır kı, geceleri 
buradan geçenlerin düşmesüıe se
bebiyet vermekte ve halk için bir 
tehlike le~kil etmektedir. Hayli 
müddett:r burada nasıl bırakıldı

ğına kimsenin akıl erdiremediği 

bu toprak yığını aIAkadar makam 
tarafından, azamt yarım saat için
de pekUA kaldınlabilir. 

Ankara 23 (İkdam Muhabırin
den) - Eski Ticaret Vekili Cezmi 
ErÇin bugün vefat etti. 

İKDAJ.t - Değerli bir meb'us ve 
devlet adamı olan merhum Ticaret Ve
kiı.letinin tt.~kili esnasında bu vek<f.letin 
başına getirılmişti. Fakat rahatsızlığı 

vazifesine devama milsaade etn1edi ve 
ıstila etti. Memleket için acı bir kaytp 
Jla.n Cezmi Erçinin ve!alını teessürle 
karşılar, B. rvt. Meclisine ve aile~ine ta
t·yetlerimizl beyan ederiz • 

Azapkapı, Topkapı ve civarının i
mar planlarını tasdik ettirmiştir. 

Yunan askerlerine teker 
gönderildi 

rı hakkında yapılan şikayetleti tel- Dün Amerikaya 100 bin lira kıy

kik etmektedir. Vapurların tarife- metind_e tütün satılmıştır. Bundan 

l 1 k . k 1 1 
ba<ka Isviçreye iç ceviz Romanya-

cre uygun o ara ıs e e ere tam -k .. d .
1 

. t" 

Bu iki husus hakkında, muhte
rem gazetenizle, allkadar makam
ların nazan dikkatini celbetmenl
zi rica ederim. 

Yunan askerlerine Noel müna
sehctile gönderilecek hedi:velik şe
ker!erdcn bir parti gönderilmiştir. 
r.Iülebakisi de bugün ııönderile

cektir. 

ya estane gon erı mllj ır. 
vaktinde gidip gelmemeleri, kalu-J · 
riferlerin muntazaman yakılma- Altın fiatları Mütarekenin akdi sıralarında A· 

merika hükümeti de Vişi ricalin• 
karşı çok hayırhah olmıyan biı 

hareket takibine başla~tı. Müw 

ması, iskelelerde istirahatin tam Altın fiatları yükselmektedir. 

Büyük Türk şairi (Fuzılli) nia •---- --------·• 
lemin edilmemesi şikayetlerin baş- Dün bir altın 22 lira 80 kuruştan 
lıcalarmı teşkil etmektedir. muamele görmüştür. 

//ulamın Edebi Romanı. 45 -------

il Çolb>an VoD<dln~ol 
Yazan: MAHMUT YESAF:l 

•ürüğü, uzun, keskin bir feryat ta- dolu, çok yenilmiş ve artık hiçbir mıydı?. Dürneve telgrafla haber 
kip ediyordu. lezzeti kaL1amış yiyeceklere kar- vermişlerdi. Sadiye, onun koluna 

Ağlıyan, şikayet eden, inli~ en şı duyulan bir tiksinme ile bakı- dayanarak, yorgun bir tavırla va-' 
bu hastalar i;1san1ar aJ"asınd.ı ("e- yordu. pura binmiş, yalıda, Sitlcymau ağa~ 
mil Kiızım kendisini dalın zclnın, Üç ay .. Sadiyeyi görıniyeli de- yı bırakarak hep birden Ni~anta
daha hasla bulu)·urdıı. On lacın, mek üç ay olmuştu. Halbuki o, ara- şıııa gitmişle~di. 

Ilastuneıün bahçesinde güneşle-, muk elde öyle bir teslimiyet vardı hastalıkları belli, dertleri asikardı dan seneler. uıun, bitip tükenmek Sadiye: •Bizi büsbütiin unuttu-
ncn takkelı, entarili hastalar Dür- ki... En ümilc;iz bir hasta hi1<", Jıne bilmiyen

1 
her saati, her dakikası nuz?. denıi~ti. Cenıil Kclzım acı 

ne\"le Sadi)C ·e korka korka bakı-, Dürnev, kapıda bekli) en araha- meYhum bir ümit içinde rnsıyordu. bir a'ır gibi uzayan yıllar geçti acı gülüyordu. Çile dolduran bir 
)urlar, ellerile. hir~irleriııe iş~ret- ya girmişti,_ ~!ini sallıyarnk: , O, bu hastalardan daha zarnllıydı. zannediyordu. miııekif gibi üç aydır düşündüğü 
!er ederek ~ırkın çırkın güliıyor- - Hafla ıçınde beklıyoruz, dedı. Onlar, derilerini açılı~a sö)·li)·elıi- Üç ay .. Çektiği işkencenin, duy- kimdi?. Ke~ki unutabilseydi. 
!ardı. 1 Araba, koıe)i dönüp gözden kay- liyorlar, hir yerleri ağrıdığı zaman ıluğu ızlırahın üç a~ içinde çekil- Unutabilseydi, ondan kaçınağa, 

Demir parmaklıklı b~y:ıik kapı- bolunr.~y.~ kadar Cemil Kiız,'m ka- feryat edebilivorlardı. Derdini aç- me~i, duyulması kabil miydi?. Bu- uzak ~·a~amağa sehep kalmazdı . 
ııın önünde Sadiye, elıw uzattı; pının onuııden ayrılamadı, lckra• mak. inlemek, hayala isyoıı ede- na hir ömlir bile kifayet etmezdi. Sadiyeden nekadar uzakla~ırsa 
gö,lerinde Cemil Kazımın anlıya-! hohçeye girdiği zaman güneşe fazla bilmek de bir kuvvetti. Kendisin- Odada dolaşı)·or, üç a)·lık hayatı ke'ldini ona o kadar fazla yakın 

_ _ . . d" bakmış gibi gözleri yanı}ordu. Bir de bu hakkı da göremiyordu. birer birer gözünün önlindcn geçi- hi.sediyordu. 
nıadıgı, vazıh hır mana vereme ı- ag"acm g··ı . d t t 1 b 1 d Gu··- d ... d' b . . ı·h ı··· K ··ı~-·kt t . . . .. .. o gesın e o uran ıraşı u- Sıcak blr ey1ii sa a lJ~- ı. yor u: ..ı..,c ıın e;}"ın ın ı ar et ıgı orası o ııu en sonra, onun e • 
ğı garıp hır guluş \·ardı: zam•• ~,··ıkl"k ·· ı·· b" h ı · b h S · k lf 1 d d ak, · · t k" ..,, ' ı yıız u ır as n men- neş, tahiali, sırma ipek tellerle ör- gerenın sa a ı crvıııaz a a ge - ralın a ol•>m peşını a ıp el-

- Bekliyen·ğiz .. dedi. Adaya gi- dilini ağzına göt!irerck kesil< kesik müştü. Topraktan bir hayat koku- miş, Nigiirı alıp 1'işant.,~ındaki ko- nıek, Cemil Kazıma çirkin, bayağı 
dcceğimiz zaman da bekletmiş, gel-· öksürüyor, biraz ötede elini ŞAkı- •u fıskırQ·ordu. Yann son günle- nağa götiirnıüştü. Nedim beyi Hi- görünmüştü. Sadiye, koca~ını hiç 
memiştiniz. ğuıa ~aJamı • gözleri çukura bat-ı rind;, giin~in bıı muğfil nümayi- sarda, Şehitliğe gömmüşlerdi. O, sevmemiş bile olsa, Nedim bey, 

Ceıııil Ka:nm, onun canfes ne- mış hır genç dalgın dalgın dü~linü- si, insanlara, tabiate yeni, taze ne sessiz, sodasız bir cenaze alayı I çocuğıınun babası, on sene beraber 
siçli, yumuşak elinden vürudüne yordu. Havalandırmak içın açıl- bir ruh ,·ermi<. en mc)·u, gönül- idi. Nedim beyin, eski bir kalem yaşadığı bir adamdı, elbette mü
ı-a) ıbın bir huarctle kendinden mış koğuş pencerelerinden ı,.,Jnz lede bile ümitler (ilizlenmişti. arkadaşından başka ağlıyan olma- teessir olacaktı. Bir kadının mli-
g çm; ti. Avn<11 l{ nde duran bir takkeli başlar, sarı, hasta yüzl~r Cemil Ki7lnı: bu, ı;ıilen, şen mıştı. teessir, mağlup bir zamanındaD l.s-
Piv rctu kanadı k.ııdar hafif, yıı· görünüyor, boğuk, sürekli bır uk- biat< k lbi mal.üs diişüncderlc Sndıye, acaba hiç al:lamanuş tifade çareleri arama_kla, o kadı-' .. 

fcrit mütareke talebini Vaşington 
hoş görmemişti. Batta Paris sefiri 
Misler (Bloyt) Amerikaya avdet 
edince yerine yeni bir zatın gön• 
derilmiyeccği tekrarlandı. Fakııl 
burada da zaman işini yaptı ve 

belki de Misler (Bloyt) ın yakın· 
d ·,ı. dan ve şahsan ver iği izahat 

}'ransa hakkındaki kanaatte ta· 
havvül oldu ve Ruzvelt Vişiye Ma· 

nın nazarında küçülmek tehlikesi 
yok ınuydu? Sonra, Ccn1il Kllzımın 
istcriigi bu, değildi, bir kadının za
yıfken, kendini sevnıcsi bjr mu~ 
zafferiyet addolıınaınazdı. yalnız 

kendi şahsı için sevdiğine kendisi
ni inandıramıyacaklı. Kalbine gire
cek küçük hır şüphe, biılün saade
tini kanatacak bir diken olmıya-
cak mıydı? re~al Peteniı eski silah arkadaşı ve 

Onu teselli etmek için gidemez- Amerika ordularının 1914 harbin· 
miydi? Bu düşünce, kalbini müt- deki başkumandanı mareşal Per
hiş bir isyanla dolduruyordu, Te- shing'i sefir sıfatile göndernıtK 
..,ili! Niçin?. Eğer Sadiye kocasını istedi. Fakat ihti)·ar )lareşal çolı 
seviyor, hakikaten teselliye muh- ilerlemiş olan yaşını sebep göste
taçsa Cemil Kazımın vaziyeti büs- rerek bu seyahati yapamıyara~ıno 
bütün adi, iğrenç olacaktı. Bir ka- anlattı. Bu zattan nevmit olau ıtııı
dının kalbinde henüz ölmemiş bir veli yine mühim bir şahsl)·ete bU 
hayali, zorla öldürerek onun mev- vazifeyi tahmil etti: Ami~al (Ltr' 
kiini alınağa uğraşmak süfli bir ahy ). 
hareket olmaz mı)·dı?. Bir ölü ile Vaşiııgtonun bu cemileki\r yu 
mücadele etmek haysiyetsizlik de- zünde bedihidir ki İtalya nıai:llıbi· 
ğil miydi?. yetlerinin ve Mareşalin diirüst ha· 

•Kara gün değilmişsiniz!• Dür- reketinin tesiri vardır. S.-lki de 
neve vereceği cevabı biliywdu: J Vişi hükumetini tama mile Alnıaıı· 

4.ı.~.,, ., (Ark.asJ 6 ncı $ayfada) 



Om-Hindiçini 
udunda yeni 

'dise!er oldu 

ın Başkumandanlığı. 

nın re~mi teblıği 

kok, 23 (A.A.) - Siyam 
ndanl-ı;ının tcblıJ •. 

aza -ı P.-ans.z kıtaatı ve çe
un gece ve btı sabah er'<en· 
Ya.n topraklarına gezıiş b•r 
apnuşlardır. 

"'an ~id<letli mitralyöz v<> 
~teş ' • .ı teat ••. nden sonra 
'afta pusk'.irtulmiiştur. Dan
'da cereyan eden mitralyöz 
nda bır çok Fransız aske

veya yaralanmıştır. Sı

tarafından .se hiç zayiat 

erika Bahriye neza-
retinin &ipariti 

~Jton, 23 (A.A) - Ameri
:riye nezareti 284 milyon 
lııtarında denizaltı av gemisi 
:iııncı gemiler sipariş etmiş-

·>ıaı:işlcr arasında askeri ı i
ağzına denizaltı gemılerı

ağlar koymağa mahsus 
Pllr da vardır. --o---
bınen • Alman anlat
ları ta&dik edildi 

'kre~. 23 (A.A.) - Stefan;: 
·tal Antonescu tarafından 

bah neşredilen bir kararna-
4 Kanunuevvelde Roman:-.~ 

nya arasında Bcrlinde lm
~n itilafların tasdik edildiği 
lıııektedir. 

goslavyada 
Suşak'a iki 
ınba atıldı 

~Yarenin hüviyeti 
~abit edilemedi 
ad, 23 (A.A.) - Avala a· 

~ildiri~r· . . 
Olunan resmi bir tebli!!d~ 

·Or ki: 
Kanunuevvel gecesi saa~ 

lrıilliyeti meçhul bir tayya
. !t üzerine iki bomba atm:ş
llıbalar patlamış, bazı hasarı 
ıılmu< ve yedi kişi hafif~e 

MALEZYA 
MÜDAFAA 
EDiLECEK 

Hitler dünyayı 
idare için 

intihap edilmiş 

tltDAM 

Günün Mevzuu 

Amerikanın lngil-. 
tereye yardımı 
Ya.zan: Hômit Nuri Irmak --- -
Birleşik Amerika hükumetinin 

tayyare, tank, bomba, top ve em
sali silahları, harp mühimmatıııı, 
levazımını, bu memleketin bu ll•ı

sustaki imalatının % 50 ve hatt5. 
'' 70 şini İngiltere hükumeti em-

''\ 1 - '! 

11".0sAttABEI 
Bir saat hikayesi 

GENE ONLAR şc;~~:~~:~;c:t·;:::~:ğes~,:n;~',;:: 

' 

tı. Buna bıı- gun ~abreltıuı ıkı 

1 giiıı sahrettiın. iit:iincii giinü de 

O Ç 
ı tuttum ~·olda ilk raslla1ıgıııı bir 

Okuyucumdan a3tçi d<ol..kiııuı:a dalaruk ili an· 
lattınl. Ba)o- saatçi, heıııcn ~ö~lü· 

r. ç M e k t u P I 1 m günü takıp bizim saat n kapağını U açtı ,.e bir ki.u;ücük nıa.'\3 i1c c un 
Singapura yeni lngiliz 

kıtaatı gönderildi 
Polonyadaki Alman Va

lisi böylıı diyor 
Singapour 23 (A.A.) - Umumi Londra, 23 (A.A.) - Reuter 

rine satması, Fransa ordusunll:'.l bir yerine hafifçe do .ımduktuıı 
a- inhizamından sonra Büyük Britan- cÇarpılnıalu yazım çıktıktan 1 .Avucuıu açtı, k.i.;ük bir kartı- ı sonra, )İne kapağını kapatıp snnü 

yanın kuvvetlenmesine mühim bir sonra, okuyucularımdan üç mek- nu önüme do['I'u fırl·ttı· uzattı: 
va! Shenton Thomas beyanatta jansı bild.riyor 
bulunarak Singapollr ve Pcnang'da Alman işgali altında bulunan 
.,ıduğu gibi Maksv0 tupraklarııun Polonya umumi \'a ısi B. ~'rank, 
da müdafea haline konulmakta ol- Cracow'da söyled,ği ve Varşova 
duğunu bıldir~istır. radyosunun neşrett:gi bır nutukta 

Umumi valı Singaour'a gelen başlıca şunları söylemıştir: 

kıt'aların y;iiksek mevcudiyetini ·Ddolf Hitler hıç kimsenın mü-
kaydettıkten sonra d~miştir lı: manaatına maruz kalmaksızın dün-

.G<'rek bu müdafaa tertibatı ge- yayı idare etmek üzere intihap e
rek askt>r mevcudllnun çokluğu, bii dilmiştir. Allahın en büvük inaye
yük Ilritanyanın muhafaza ile mü· tidir ki ona Alman'dır diyebiliyo
<ellef olduğu yerleri himayeye ne ru~. Polonya ikiye ayrılmıştı. Fa
derccede azmetmi~ olduğ'lmll ispat' kat 1918 den 1938 e kadar geçen 
eder • 20 sene bir daha avdet etmiyecek-

U m umi vaH, l\fale~ya'nın daha tir. Bu memleket Almandır ve Al· 
müessir bir tarzda miidafaası icin man kalacaktır. Bu memlekette . 1 
sivil müdafaa i~lcrine ait pliinlar:n magrur ve buvvetl bir Alman dev-
genı,Jetildiğini \'e tesri olunduğ'u· leli kurmak arzusundayız. 
ııu bildirmiştir. - -~ 

Amerika bahriye neza· 

Bulgar Harbiye 
Nazırının nutku 

retinin sempatisi 

Caşington, 23 (A.A.) - Bahriye 
Nazırı Albay Knoks, donanmaya 
radyo ile bir Noel mesajı gönder-

B 1 
·ıı t• lh • miştir. Knoks mesajında bilhassa 

U gır mı C 1 SU IS· di~or ki: 

ti yor fakat İcabında Sİ• •Donanmamız. yüksek an'aneleri 

1 
• h ' 1 ~ h d , mucibince önümüzdeki sene içinde 
a asan maga azır ır de kendini istikbalin vazifelerin~ 

S 2., (AA) D N B hasredecektir.> ofya, " .. - . . .. ---o---
Harbiye nazırı General Dcokalo~, 

meşhur Bulgar Generalı To~ef iç•n Bulgar gazetelerinin Balkan 
devletlerine tavıiyeai 

dikilen anıtın açılı~ merasimindQ 
söylediği nutukta, Bulgar millet:- S,>fya, 23 (A.A.) - İki a~ 
nin sulh istediğini. fakat icabında gaz<'tcsi olan •Slovo. ve •Mir. ga

siliiha sarılm:ığa daima hazır 1Ju- zeteleri, Balkan devletlerinin si
lunduğunu ~hemmiyetle kayde:- yasi vaziyeti hakkında yazdıkları 
mistir. ncakdclerde şu neticeye varıyor-

H
' b' B 

1 1 
t 

1 

lar ki, Balkan memleketleri çin 
ar ıyp nazırı, u gar., anın . , . 

.. . . . . .. mümkün olan yegane yol yem Av-
hurrıycti ıçın yapılmış olan muca- rupu nizamında faal ve verimli i~-
deJt.d~ General To~ef'in oynamış birliği yapmaktır. 
olduğu müııim rolü anlatmıştır. 

Trakya umumi müfettiıi 
§ehrimize gelmiştir 

Trakya Umuıni Müfettişi Gene

ral Kazım Dirik diiıt sabah sehri

ınite gelmi,tir. Mum:ıilcyh keııdi

sile g-öriişen bir mnharririmize yn· 
rın nkşam Trak~·ayn döneceğini 

sciylemiştir . 

General Kazım Dirik diin ııafia 

miidiirliiJ;iiııde mc~gul olmuş ve 
büyük )Ol inşaatına ait telkiklerde 

buJuıı ınu~ıu r 

Romanyaya ye. 
• 

nı Alman kıta
geli yor atı 

Bükre<, 2~ (A.A.) - Stefani: 
Gazetelerin verdiği bir habe

ı-e göre ayın 17 inci ve 18 inci 
günleri Tasıvar'a yeniden Alman 
talim ve terbiye kıt'aları sevke· 
dDmi~lir. Bu kıt'alnra <:umanda 
etmekte olan General Huber, 
Tam~n·ur ei,·arındaki bütün Al-

amil olmu<+u. tup aldım. Birın· ci mektup, bir ar- c- hte, te· ,f,,n cıı:ııanısı bura· 8 k 'i'" - U):urun, ben ~ ular1111 ıs· 
Cumhur Reisi M. Ruzveltin, yeni kadaşımın karısından: da. tıın, artık ileri gitmez! 

bir usul ile, Conson, bitarflık vesa- •Bay Y<.'Sari, cKarl-01"'1 aldım, ba:ku ca, bey- Sordum: 
ire gibi bir takım kanunların değiş· .size, çok teessüf ederim, i~im nim attı: _ Boreuıını~? 

tirilmesini Senatoya l'e mümessil- yazmamışsınız amma, benı. anla- •- Sen, bunu , nerede buldur? _ Yirmi beş kuru~! 

lcr meclisine tekli! etmeden, ödünç mıyacak kadar, •Vurdllm dııy- cDişl~rini sıkarak gül 'wır".lu· Bir dakika içinde ~·irntl he~ kıı· 
tarzile İngiltereye mezkur yardım- maz• mı sandınız? Niçin, beni d;. •- Yazıhanenizde .. Sabahle;ı.ın. ru~' Gülerrk hafif bır itiraz et· 
!arı daha fazla arttırmak çaresmi linize doluyorsunuz? Eğer dostlu- çantanızı toplarken: Fahırcyi unut- tim: 
bulduğu telgraf haberlerinde bildi· ğumuz sizi sıkı- ____ y Az AN _ miyayım. Fahı- Çok değil mi? 

rilınektedir. Demek ki muharebe, yors.:. selamı a- j re'i unutmıya- O da gült-rck: 
şimdi tahmini imkan olmıyan n- babı 'kesersiniz. J MAffMUT YESARi vım. diye mırıl- ..,... Yirmi \erin! 
mana kadar uzuyacaktır. Müstem- Gazete sütu- danıyordunuz.. Tabii, Bl'lık yirmiyi vererek yol· 

lekelerinde, dominyonlarında yüz- nunda rezil etmenin manası var O sırada kahvemiz! getlrntlşti!I" landık. Ertesi giiıı baktım, h,zim 
!erce milyon nüfusa bakim İngil- mı? Doğrusu çok gücendim. Si.O.en Bu kLğıt gözüme ilişti. Hemen al- enfiye kııtusu, (ileri, gni gid~n ,.,.. 

beklemezdim ... İlah ... İliıh ... • dun, sakladım. atlere böyle derler.) bu ,efcr de 
tere krallığı ve Büyük Britanya 
imparatorluğu, Birleşik Amerika lkinci mektup, bir arkadaşımdan: •- Eyvah! diye yerimden fır-
silıl!ı ve harp mühimmatı sanay!- cYesari, lamışım! Sm ,bugün, beni mahvet-
inin geceli, günduzlü çalışma sure- cAşkolsun sana. Senın yanında tin. Fahire, davasını üzerime ald•-
tile yaptığı çeşitli silahlarla, aylar, da lakırdı edilmiyecek. İnsan her ğım çok zengin bir kadın. Vekfıle: 
seneler geçtikçe, yeni kuvvetleri, duyduğunu yazar mı? Benden h·· ücreti yüklü. O numara da, telefon 
yeni orduları teslim eylemek, ha- ktlye tarzıı:da değil de, •Trouble numarası değil, dosyn numarası. 

fete• gibi bahsediyorsun. Ben de, Bu.jün, cYısyaları çıkartamadığım 
zırlamak imkanlarına sahip olacak- seni, dost sanırdım. Meğer, dost a- için, dll\·a geri kaldı. Davanın r,er 
tır. Hindistandıı Amerika serma· rarsan, basın ucunda imiş. Bereket, 1 kalması bir değil. Bir temyiz iş: 
yesile tayyare fabrikası, Hind de· • • ga:.eteyi eve götürmedim, yazın ı;ö · için Ankaraya gideceğim. O dava, 
nizindelti bir limanda harp sefi- zü:me ili~ti de okudum ve yırttım büsbütün geri kalacak. Dosyalar. 
neleri inşası için tersane kurula- attım. Karım, artık, gazetelere de çıkartmış olsaydım. mahkemeden 
c~~ yine ajans ha~rl~rinde bildi- geçtin! Arkatlaşlarının yanında da karar alacaktım: mahkemeden ka
r'.liyor~u .• De~ek ki Bırleşık Air:e- gülünç oluyorsun! dan başlar, be- rar alınca da Vekalet ücretimin i
rika hü:k~etı, .Japonyanın ın ış- ni günlerce haşladı. Allah aşkına kinci taksitini alacaktım. Bu yaph
gali aleyhıne mucadc~e ıçın yalnız bir daha, böyle müna<ebetsizlik ğın doğru mu! Benim, f4ılerle ça
donanma kuvvctlerını, mevcut t~ yapma. Arada bu kadar dostluğu- Jıştığı.mı bilmiyor musun? 
najının bir misli mikdarında art- muz var ... tıah ... İlah.... cBiraz mahcup oldu amma, cHid-
tırmakla iktifa etmiyor, İngiltere Üçüncüsü, bir avukattan: deti., cMukaddes•! tir: 
hükı1metinin, Hindistanda hazırl<ı· <- He rzaman bö'yle içten, hara• .Sayın Bayım, 
mek istediği büyük askeri kuvvet· retli isim söyliyerek aranmazdın. 
lerin teşkil! işinde dahi geniş mü- .'(Çarpılmak) yazınızı okudum. cEvet, biliyormuş, biliyormuş 
u!ıaret, hareket birligı"' uapınalc Sıze kısa bir hika.ye. an.la.tayım. , amma, •Alınmış•! ve .çarpılmıf•' 
arzusundadır veya bu yolda veri!- Ben, avukahm, evlıyım: ı!ı kaza- •Fazla bil§ ağrıtmıyayım. Hika-
miş bir kararın tatbikatma geçe- nıyorum. Aileme bağlı bır ınsanım. yem burada bitiyor. Kanm, gün-
cektir. Karımı seviyorum. Şu var ki, ka-

delik gazeteleri okumaz, mecmua· 
Tok'-'o'dan aelen, gazetelerde rım, yazchğınız gibi cTelli), •Alın· , .. lan okur. Eğer, yazınız, bir ml"C· 

neşrolunan haberlerde, üçlü paktı gam, işte hepsi. muada çıkmış olsaydı, size, bu 
imıalıyan Berlin, Roma hükı1met- •Evet, incir çekirdeği doldura· mektubu yazmazdım.• 
!erile !Japonya devleti mümessil- cak bir sebep yokken, .çarpılıyor•' 
]erinin, komisyonlarının yeni faa- Sormağa, üstüne varmağa da gel· * 
liyetlerinden bahsolunuyordu. Y~- mez. O zaman, inanmazsınız, cin- Birinci ve ikinci mektupları 
pılan bazı tefsirlerde, Amerika fa· net nöbetleri geçirir. Ben, ya sa- .. d 1 1 

b 1 
k k • . gon eren er e yazımın hiç alakası 

a!iyeti aleyhine, Japonya hükı1me- ur. çe ere sağanagın ge9mesı- kt A k t dı Kar yo u. vu a a acı m. ısı, 

tinin, bu devletle muharebeye fı ni beklerim. Başka yapacak yok- •Fişleri• biliyor, tanıyor, bunlar, 

len başlamağa kadar ileri gitmiye- tur. evin ekmek para.'1dır; öyle iken ko-
eeği düşünceleri izah edilmekte- ·Bazan•, onun bu hali, beni öyle casının telaşından alınıyor, 
dir. Bu fikirlerin tahlili, isabet ve· zararlara sokar ki, benim de cin
}a ademi isabeti ile meşgul olmak net nöbetleri geçirdiğim olur. * maksadında bulunmuwruz. Ancaıı:, cBundan bir ay evveldi. İki mU- Ya,;rmı bitirmezden evvel, bir 
ü'lü paktı geçen Eyliıl ayının son- him talak davasile uğraşıyordum. kaç satır da, kendi başıma gelen
larına doğru imzalıyan Almanya, Bir akşam, eve geldim. Hizmetçi, lerden kısaca bahsedeyim: 

b~ş dakika geri kalmı~·a ba lama· 
sın mı? Biz dr yine bir, iki giin sa

bır , .• üçüncü günü de ha~'lli bir 
ba!fka saatçiye; 

- Nesi vaT? 
- Bl'~t:r dakika geri kalı) or: 
- Peki düzelleliın! 

O da tıpkı, öteki saat~i gibi, sa• 
atin kapağını a~ıp küruriik bir İl· 

!etle bir yerine dokunduktan son· 
ra, ayni şeyi ~ö~·ledi: 

- Bııyıırun, ben ~ ııluıw ı:e> • 
şettiın, artık geri kalıııaı' 

- Borcuınuı.? 

Bu, daha insaflı imi : 
- Yirmi lnıru~! 
Ben yi.ııe gülenk: 
- Çok de!Pl mi? 
O da gülerek: 
- On beş verin! 
Bu sefer de on b<'şi ba~ ılıp ytı

rüdük ve ertesi gün, bizim saat 

cidden doğru gitti; faka! dahu er
tesi pn, eskisi gibi )'İne beş dald· 
ka önden ko uuya ba~lama.'1n mı? 
Haydi üçünrü bir saatçiye: 

- Nesi var7 

Olanı, biteni anlattını. Adamra· 
tız mübareci aldı, açtı, birtakım a
letlerle kanştırdı, mandalını sağa 
sola ev;rdi, çe•·irdi \'e neden sonra: 

- Buyurıııı bayım, dedi. Artık 

ne ile.ri, ne geri, işin tanı ortas11t.1 

bulduk, 
- Borcıunu~? 

- Ne borcu? 
Hıyretle ıdaıuın ~·ü1üne balı 

rak: 
- Yıptığılllı işin borcu? 
- Ne iş yaptık ki ba:vıın? Bu 

kadorcık 'i"Ye kar~ı ... Rica ederim .. 

N o TL A R 
man kıt'alannın kumandanlığı

na tal''n edilmistir. 
ALMA".l!YA ASKER! HEYETİ 

ŞEREFiNE ZİYAFET 
Bükreş, 23 (A.A.) - D. N. B.: 

İtalya, Japonya hükı1metlcrinin, kapıyı açtı a.nı:ma, halinde bir sü- - Diinkü hikayende yazdığın, 
İngiltere - Amerika işbirliğinin ge- nepelik var. Evlerin ruhiyatın:, bendim, değil mi? Sana darğınım. 
n;şletilmesi, kuvvetlendirilmesi hizmetçilerin suratlarından halle· - Hiç gözüme gözükme. Roma-' . 
keyfiyetinin hllsule getireceği ne''- rınden okuyabilirsiniz. nında.kı kı$kanç kadın tipinde ka-

Adam, bu yaptığı i•e karsı on 
para bile almıch ve simdi tam yir
mi gündiir bizim saat, ne ileri gi
diyor, ne geri kalıyor. 
Şu saat hikayesi, parasız )'apıla· 

bileceği halde, ii•telik, enayi gibi 
nelere para verdiğimizi göster mi· 
yer mu? 

Q halde neyı 

~ekliyorlar? 

~anuı haber verditiıııı 
~ Oniki Adalarda ve şarki 
1hn Afrikasında açlık ba§· 
~1\. N ancnıolla ile konuşu· 

Uk da: 

!\tademki kıtlık var. ita!· 
'donanması da yolıı açmak 
ıııe,·daııda :vok .. 

~ - . 
b· halde neyi bekliyorlar?. 

1Yerek, devanı etti: 
<;eksinler teslim bayra-

1· ·c,inler İngiliz ekmeii• 

Cazetecilih 

be aan'at 

(;~'•tccilikte üslup \'e san'· 
tar dır? 
~ mı .. 
~ U bir hayli nıüııakasa mev• 
~ olınuştıır. Bir de keyfiye· 
'. ~nemolla ile görüşelim, 

'~. Üstada sordum: 
Gaıetecilikte >an'atiıı ye• 

t;ar mıdır? 
Slnt: 

~ f:Jbette ... 
'~·erek dt\·aın etti! 
~eseHi •İtalraıılar denize 
•klaştılar •• ııerlevbası lrir 

kiilruesı )akıııd"" demek isti
yor 

Daua ifgalde 

değil, muhafazada 

İlalyanlar mağlup olıırlarsa 
Almanya İtalyan çizmesini iş
gal edecekmiş. Nanemolla ile 
ı.u bahsi konuşuyorduk da, 
gülerek: 

- İşgal etmek kolay amma, 
muhafaza eylemek zor .. 

dedi , . ., .• ilave etli: 

- Zaten, Alıııan)·a bugüne 
kadar ne kaybetti)se işgal et· 

ınekteıı ve yarııı da ne kay· 
bedecehe yine ~al etmekten 
U) bedecek.. 

Hangiaini 

anladı hi? .. 

Peyami Safa bir fıkra"1na: 
- Amerikayı anlıyanuya· 

l'tlın .. 

Başlığı koymıış. Nanemolla, 
bu başlığı görünce: 

- A.. iki gözüm şimdiye ka
dar hangi birini anladın ki lıu· 
au anlıyasın .. 

Diyenk, devam etti: 
- Kişi noksamw bilmelı: b· 

Bükrcş Orduevinde dün akşam, 
Alman askeri heyeti şerefine bü
I yiik bir Noel töreni tertip edilmiş
tir. Törende Romanya Kralt Mi-

l hai, Başvekil General Antonesco, 
Alman elçisi Dı-. Fabricius, Alman 
Askeri Heyeti Reisi General Han
sen, Hava Generali Speidel, Bük
~ ~')teki Alman askeri heyeti su
bayları ve Romen ordusll yüksek 
subayları hazır bulunmuştur. 

Bükreş, 23 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Romen lejyonerleri kumandan: 
Horia Sima, Buzal!'da irat ettiği 

lıir nutukta ezcümle demi~tir ki: 
•Lejyoner hareketi disiplin ve 

9evgıi üzerine istinat etmektedir. 
Bunların biri diğerini itmam eder 
Ehemmiyetsiz süitefehhümler ha:
lcdilmelidir. ::vtuhtru, olcluğıımuz 

ıey, teşkilatımız dahilinde dem;r
den bir disiplin göstermektir. Ke
zalik hükumetle münasebetlerimiz
de de disiplinle hareket etmemiz 
lazımdır.• 

crleri hesaplamak suretile hazır- •Karı:m, beni her zaman 9C>fada rımı tas\'ir ediyormüşsun. Evdt>, 
b1'rlıkları görülüyor. Muharebenin karşılardı. Ortalarda yok. Odaları bana ettiğini bırakmıyor. 
turruz ve müdafaa sahalarınr!a dolaştım. Baktım, ınis;ıfir odasında, - Başka mevzu bulamadın mı? 
bwnıle getireceği yeni inkişafların- oturuyor. beni görünce, kaşlarını Hikaye diye, bizim evin halini rıl
dan başka, ihtilatlarının da az ve- kaldırarak, kinayeli sordu: duğu g!bi yazmı~•ın. Karım; Eğer 
ya çok. fakat herhalde ciddi ihtı- •- Birini mi arıyorsunuz Beye- sen, söylememiş. şikayet etmemiş 
nıalleri önünde bulunulmaktadır. fendi. olsan, o, nereden bilecekti? diyor. 

23 Ağudos 939 da Sm';.·etler Bir- Bunlara benzer benzemez, akh 
cBaktım, surat. Karada!( çakma· 

lifti - ,\ln1an adt:'mi tecavüz mua
hedesinin akdinden, 17 Eylı11 939 
da dahi Sovyet ordusuııwı, Lehis
tanın yıkıl"'asile sal1ık Polonya 
topraklarına girmesinden sonra. 
siyssi münascbatta bı.ılunduğu dev
letlere birer nota gönderen Mosko
rn hiikull"eti, ileride de kendilerı
n<' .karşı bitaraflıkta de\•a'."" evliye-
ceğin; bildirmislir. 

Versay muahedesinin yıkılması 

işinde Alman~·avı haklı gören S~v
yet hlikumeti. İtalyanın Balkanla
ra ve Tuna\'a doj?ru genislt>mes;r.
de, yakın Asya aksamına ait emel
lcrhde bu devlete, Cin istilası ha
reketlerinde dahi Japonyaya mu
arız bulunmaktadır, sarih denece'< 
tarzda zımni cephe dahi almıştır. 

!ısı gibi kurulu, cÇarpılmış•I Ne- gelmez, daha neler de neler! 

ye 9Öyliyeyim, karşısına oturdum, 
bir mücrim gibi bekliyorum. 

cZehirini azar, azar dökmeğe 

başladı: 

•- Bugün. sevgilinU.i .gördünüz 
.. ? mu . 
•- Hangi sevgilim? 
•- Fahıre Hanımefendiyi. 

•- Hangi Fahıre Hanımefendi. 

* Huyumu seveyim! Ben, c Vurdıım 
duymazlar• danımdır. Eğer, öyle 
olmasaydı, bu kadar roman, hi
kaye, fıkra. \llusahabe, huJAsa sk
lıına geleni. hatta hazan kasden, i
nadına, •Noktası noktasına• yaza· 
bilir mi~·dım? 

Malı111u.t YESARİ 

Dünyanın en çok okunan 

bir SEYAHAT Ye 

HEYECAN ROMANI 

ROBENSON 
ADASI 

l jiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ Harbin yeni inkişafları nd a, mu h. 
temel ihtilfı.tlarında Sovyetler Bir
liğinin, İngiltere ve Birle~ik Ame

Sinemada 
LondrlUUt:ı zenııln ve muht~ aalonlanndan ayrıh.nık ... Çılgın denız

lerd~ bir çok mücadelede> sonra ıssu bir adll,Tll dillen bir ailenin tat!· 
aile ve vahit ha7vanlarla mücadeleleri ... ŞARK 

Sioemaıının 

( ESKi • E K L E R ) 
Varlığından yeni 

• • 

rika ile de mevcut bir takım göriiş, 
mer.afi farkları hesap olumınca, 

bu d•v1etin muharip taraflardan 
birisilc fili işbirliğinin vakın ihtl
ır allPT arn•ında tetkik olunamıya-

FREDDY BARTHOLOMEN 
Önlimhdeld Cuma -ıln61eriııdeg illl>a.ren 

Oaman Cemal Kaygılı 

Dıhiliye V • k a 1 eti 

Umumi sığnak
lar inşa edilme
sine karar verdi 

Sığnakların yapılacağı 

yerler tetkik ediliyor 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

Dahili~·e Vekıilrti, büyiik şehirle. 

riıuizdC', halihazırda tayyareler la· 

rafından ılılabilecek en ağır bom· 
balara muknemet edecek şekilde 

umumi sıiınaklar inşa t'dilmesine 
karar vermiştir. Bu iş için, Meclis.. 

ten fevkalade talısisat isteııme.ı 

muhtemeldir. Bu sığıııakların ya

pılması lüzumlu görülen )'C'rl<'rde 
tetkikler yapılmaktadır. 

Oijier taraftan, bundan sonra 
)·apılacak in~aattn, resıni \'e .. lıusu

si biitün binaların alt katlarında 

fenni ve ml'liıı e\ safta birer sığı· 

nak bulunacak. bu sığmak ) apıl 

• 
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1 Aclttye v-e Polts 1 ----___.A 
Kızı başkasının olma
sın diye bıçaklamış ! 
Evvelki gün Aksarayda nişanlışını yarah
yan Faruk sorgudan sonra tevkif edildi 

Bir fabrikada anıele olan Faruk j detle_ r~ddetmiştir. Bunun Ü7~e 
adında bir g~nç Aksara~da oturaJl, k<lftdım kaybeden Faruk bıçagını 

Bahriye isminde hır kızla 
nişan- 'iekerek ktt.t dört yerinden ağırca 

yaraJaını~tıı·. Varalı kız Haseki 
hastuucsiul." kaldırılmıştır. 

lanmış, bir müddet ttİ§aalılık de
vam ettikten sonra l>lr gııu Balırı-

ye keodisile evlenem:iyeceğull söy

liyerek yüzü&ii geMce iade etmiş· 
tir. 

fı"'uruk, Bahriyeyi sevdiği i~iu ı~

rnrlurılıı bulunmuş ve bu arada 

evvelki giin Beya:ııtta yolunu ke
sip J;ne kızın önüne ~kmıştır. Fa-

ruk kıza evlenmelerini teklif el· 

miş, bundan caymamasını istemh1-
fu. Fakat Bahriye bu teklifi şıd-

Köprüdeki es .. 
rarlı cinayet 

Kamil : ''Ben katil 
değilim 1 ,, diyor 

Arkadaşı Mahınudu Köprü üs
tünde göğsiindtıJJ bısaklıyorak ölü
müne sebebiyet verınekten maz· 
nuıı Kamilin muhakemesine dün 
ikinci ağır Ce&a mahkemesinde 
bet.şlapmıştır. 

Muııun hôdiaeyi f(iyle anlatmış

tır: 

~ Benim vurmaktan, öldür· 
melrtcn haberim yoktur. Ben daha 
evvel l\lahınudun metresi olan Sa
tı adındaki kadınla evlene<:ektinı. 

Nikah kağıtlarının; yapıldı. Yalnız 
askere çağırılılığım için Salıyı aıı
ncsile beraber memleketleri olan 
Ta,,köprüye gönderiyordum. Mah
mut bunlan Köprü üstünde yaka. 
lamış, münakaırı L><liJ'Or, bağırıp 

çağırıyordu. Görün~-e yanlarına 

yaklaştım ve aralarrna ·girip ayır-. 

dını. Bu sırada gelen hir polis ın&
ınuı-u hepimi:r;i karakola götürdü. 
Kavga dolaYJ!>ile üadeıuizi aldılar. 
Sonra serbest bıraktılar. Ben Emi· 
nörtüne gelip Balıkpazaruıa doğru 
giderken arkamdan bir sivil me
mur geldi, Beni alıp karakola gö
tiirdü. O zanıan öğrendim ki Malı· 
mudu öldürmüşler. 6eııiru bundan 
kat'iyyen haberim yoktur. 

Dün yakalanarak adli~ veri
len F'a.rnk blriıı<:j sulh ceza mah

k~n1e...;i11de sort,'ltya \.'ekilıııiştir. Fa
ruk SOt!;{USllllda: 

- Evet, demiş, Bahriyeyi bt-
çokludım. Onu ,;eviyorum, çtldır1-
yoruın. Onun başkasının olmasm.a 
tahanınıiil L·dt-ıneıdim..• 

H;lki111 FarukJun tevkifi.ne karar 
vet:"n1iştir. Muhakemesi 
cereyan edecektir, 

mevkufen 

Polisten kaça. 
yım derken •• 

Küçük kızı çiğneyen 
§oför hesap verıyor 

Bir müddet evvel Şişlide Beledi
ye Encü..uıeni izasından muhBJ:l'İ.r 

Refik Ahmet Sevengiliu kızı 11 
yaşlarında l<'atoşa olemobilile ~'ltr

pa.oak yaralaomaswa sebep olan 
2284 numaralı taksinin şoförü Ni
yazinin nıuhakemesine dün asliye 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

l\taznun kızın tramvayın arka
sından birdenbire önüne çıktığın.t, 

derhal direksiyonu bütün kuvveti· 
le mukabil tarafa kırdığı halde 
kızın da ayni istikamete koşması 

yüzünden çarpmaktan kurtulama
dığını iddia etınışlir. 

Muhakemede bulunan dava1:1 
Refik Ahmet Seveugil, şoförün, 

vesikasını kontrol için kendisini 
durdurmak üzere !lüdük çalan bir 
polis menı.urundan kaçmak için ka
uya sebep olduğunu, düdük çah
nuıf:a . şoförün arkasına dönerek 
baktığını, sür'atle gitmekte olan 
arabanın işte bu bir an içinde ka· 
zayu sebep olduğunu söylemiş, şo· 
(örün hadiseyi müteakip oradaki 
bazı esnafa da vak'a~·ı bu şekilde 

a;.lattığıııı ilave ederek bu adamla· 
nn şahit olarak din~enmelerini is· 

temiştir. 

ANSiKLOPEDİ 
1 

Arnavutluğun Kilidi 

DRAÇ 
Arııevutluğun bu meşhur limaru 

Greklerin Epidamne dedikleri şe
hirdi. Ioııyen deniziıı<leki Coreyre 
adası balkı tarafından müsteınle

keleştirihnişti. Ronıalılar burasını 

zaptettilel'. İ.sntini uğursuz sayd~k

Jaruıdun Oyrachium'a çevirdiler. 
Bu şehir Roma ordularının ihraç 
iskelesiydi. Hütıin Balkan yarım· 

adasını kat'edcn Via Egnatia denen 
yol. Oraçtau başlar, Selanikte ni 
hayet bulurdu. Roma ile Yurumis· 
tan arasındaki kara yolıwun baş · 

!angıcı burasıydı. Şehir, kıt'adan 

•laguna• denen büyük sığhklarla 
ayrılır. Ancak iki geçitle limana 
yaklaşılabilirdi. Şehir Pornpt\tı ile 
Sezar '!!a&uıdaki karşılaşnıaya sah
ne olmuştur. Sczar, l'onıı•Cc'nin 

denize hakim oldıığunu nazarı iti· 
bare alarak çekilmiştir. 

Draç, Romalılar zamaııında ser
lıe•t şehirdi. 

Roberl Gniscard, 1081 senesinde 
Alexis Connene'i mağlup etmiştir. 
Birkaç gün nıubasaradan sonra 
~ehri zaptetti. Latinlerin İstanbulu 
fethi zamanında Venediklilerin e
line geçti. Epir desponı 1220 de 
Oraçı aldı ve Draç, Epir despotu
nun kızı Hclene'in drahoması ola· 
rak Napoli kralına verildi. Charles 
d'Anjoıı 1268 de şehri aldı. 

Anjon'lar, U73 senesine kadar 
bu şehrin dükalığını muhafaza et
ti. O tarihte dük Charles, burasını, 
Epir'in büyük bir kısmmı elinde 
tutan Balsa'ya verdi. Osmanlı hü
kümdarı ikinci Beyazıt şehri zap.
tetti. 

Draç limanının vaziyeti burasını 
o sahilin en ehemmiyetli limanla
rından biri haline getirmiştir. Ti· 
careti eheınnıiyetsizdir. 
Dracın fraıısızcası Durazzo, Ar .. 

navutçası Durres yahut Durressi, 
Slavcası Oratehdir. 

Nüfusu 4860 kişidir. Bu•ada Ro-

fltDAM 

Lorıılrada gfuiilen ünioormırlardan bazıları 

M~reıkOo 

---- Şevoeır 
Zırhlı merakilc 
doğan büyük 

Donanma! .. 

Sultan Azi:ı;in :r;ırhlı 

k'oJleksiyonu yapmak 
merakı nasıl başladı? 

Son hıidiseler dolayısıle, unutulmu§, 
tarihı bır hcldiseyi hat.ırl.adık ve naklini 
faydalı buldu!<. 

Üniforma şehri 
Loridrada göze 
çarpananane 

Altın yaldızlı, kılıçlı, 
tüyıü şapkalı askerler 
Loodranın işaretlerdir 

Harp başlamazdan bir kaç ay evvel 
Parisin y~raltı $imenditer!erı lstasyon
~ının duvarlarına yapıştınlm.ış birçok 

Altmış sene evvel 'füı·k1ye donanma- küçük, parlak kırmızı afişler göze çar
sının dünyada mevcut donanmaların il- pıyordu. 

çüııcüsiJ olduğunu bilenlerımız pek az
dır, denib>e yalan söy1erunış olmaz. 1877 
Türk _ Rus mulıarebesmde Ti.ırkiyenlıı 
donanması, yalnJ:z. Rus donanmasıııdan 
de~~ı. Alman ve İtalyan donann)asından 
da daha kuvvetli idı. Türkıyeniu 9 _ 10 
bıner tonluk 17 zırhltst vardt. 

Bu son derece küçük ai~ler, koskoca. 
manlarından daha ziyade dik.Jt;Jt nazarı 
çekıyord.u: Uzerınde, Bugınghan1 sarayı 
muha!ızJarın1n nöbet değıştırme ınera

si.mini gO.::>tcren bir resnn vaı·dı. Asker
ıerın koyu kırmızı pantalouları, altın 

ynld.L2.lı Jolıçh\f4 ttiyli..t şapkaları ta u-

malılar, Bizanslılar, TH '.ler 4ev- Bu muazzanı 1ilo, Abdtilazızi.n bir he- zaktan gOze çarpıyordu. Bir seyahat 
rinden kalma harabeler vardır • .,vesi yüzlinden doğmuştu. 1861 de, kar- acentasının ıl:iın olan bu levha, Londra .. 
1915 de ınağlüp Sırplar, Fransızla- deşi .~~bd~n1ecıdm vefatile tah.La geçen ouı. zannoh.ınduğu kadar sıkıntılı ve 

.. h ') b d t t b'l Abdulazızm b1r merakı vard!. Zırhlı ı daınıa sıs ıçerısınde bır şehir olmadı ... 
rm muıa eretı e ura 8 ll una ı • kolleksıyonu yapmak ... TIJ)kı PQSta pu- ğuıı gösteriyordu. 
mişler, Avusturyalılarla BuJgarfa .. lu, veya başka şeyler kolleksiyonu me- Hakikaten ınsaoın, trenden inince ilk 
rın tazyikinden kurtulmuşlardır. rakı ç.ibı... dik.kat nazarını çeken şey, Londranın 

ALİ RESÜL 
[ BD!i taralı 2 inci sayfada l 

tem iiyim -nedamet değil- bilakis 
bü,·ük bir lılirmet ve muhabbet e
ccrıdır. Çıınku. (İmamı Hüs"

Bundan büyük bit zevli duyuyor:, ca- bir ctinı.foı·rna payıtLılıtı» olduğudur. 

nı sıkılınca sarayın penceresinden Bo- Burada o ka.dar ~'Ok ünıforma taşınır, 
ğaı.içındekı zırhlılan seyrediyor, can sı .. İngihzler, ananeye her milletıen zıyade 
kınttsını defediyordu. riayet ederler. Bu sebeple eski ühiforn1a 

Muhakeme, şahitlerin çağırıJma
sı için başka güue bır~kıhnıştır. 

J\luhakeme, bu şahitlerin celbi 
çin başka güne bırakılmıştır. 

i- vin) in. (Şehrı Banü) ismindeki 

Yuı.Jerce m1lyon lira sartetmışı zama- ı..rın bil· çoğu el'an kullanılJr. Her asır, 
nın en modem. en guzcJ zırhlılarını sa- ya bU" düğme ilıivc etmış, ya bu düğme
tın alıyordu. Avrupa tez~ühlarının bi- yi yassılatınış, ya da bir şapkaıun ke
rınde yeni bır tip zırhlı yapıldığını ha- narlarını enlil<.•stınnışhr. Alelade bir so 
ber aldı mı, hemen bır aynını .sıparış kak süpUrücUSUnden tutunuz da Lord
ediyordu. lar kamal'a::>ı ô.1..asLna kadar herkesin, 

Mukabele/ •• 
Karnını doyuran adam
ların elbiselerini çaldı 1 i 

Burhan Bahtiy..., adında biri, 
Sullaoahw~t cı\larında oıuran Arif 
ve Hayriye ıuuracaut e.dtıı·ek aç 
kaldıtıııı, bir akş.ıuıılık karnını do
yurarak kendi.sim barındumaJarıni 
btemiştir. Arifle Hayri, Burhan 
Buhlıyarın haline acımı~lar, odala
rına alarak yedirmişler ve o ak

şam misafir etmişlerdir. 
Ertesi sabah erkenden kalkan 

Burhan Bahtiyar Hayri ile Arifin 
pazarlık elbiselerini çalarak kaç· 
nıış ve yakalaıınuşt1r. 

Dün birinci sulh cezn mahkeu1e
sjne verilen Burhaıı Bahtı:var oıu
hakenıesi sonunda 7 a~ hapse ınah 
kum edilmiş ve derhal tevkif o

tunıuuştur. 

Üsküdar adliyesini 
su bastı 

İn$aa tı bir sene kadar evvel ik
rna ı cdtlerek müteahhıtıen teslım 

a ""'•Ş ol,ın Üsküdar adlıye bma· 
sın. son gıınll~rdt yağan vağmurlar 
nf.'lice.'S ııdc sular ba::;mıştır Bina
nın alt kalı, kalorıfer daıresınde 20 
s.\ntim kadar su bırıkmıştır. Dığer 

~ tar ftan bıııanın damları ct1 muhte
lif .'·erlerinden fazla miktarda ak
maktad1r. Üsküd.ır Müddeıumumi
lig Nafıa Müdi.ırlusüne müracaat 
ederek Llll \'aziyetin ıslahı ıçin ıcap 
eden te~cbbuslerin yapılmasını is· 
!emiştir. Bugünlerde bina mühen
clısler tarafından bir tetk;kıen ge-

lan k-

Dört ayda .. 
Belediye suçlarından 
3965 kişi cezalandı 

Tutulan bir istatistiğe göre, Em
niyet ti ncı şul>t' nıemurlKrı son dört 
aJ· içindeki tefti~ v~ kontrolleri ne
ticesinde 6937 kilo eksik ekmek 
nıüsadere etmişler, Belediye ni
zumlarıııa aykırı hareketten ıs;ı 

kasap, 189 fırıncı, 1942 şoför ve 521 
muhtclü esnafla tramvaya allıyaıı 
U.24 kişiye ceza vermişlerdir. Bu 
ıniiddct içinde 136 dilenci yakalruı· 
ınıştır. 

Zincirlilrnyu cıvarında Gayret· 
tepede Amenkan bagı denilen 
ınevkıde Sülhı adında biri evını 

randevu yerı olarak kullandığından 
yaıkalanarak adliyeye verilmıştir. 

* Şehrin muhtelif yerlerinde 
hırsızlıklar yapan Mustafa As, 

Mustafa Mehmet, Yakup ve Necmı 
adlarında dört sabı kah ldan N ecm ı
den madası yakalanmış ve dün bı· 
rıncı sulh mahkemesmde sorguya 
çekilerek t..vkıf olunmuştur. Nec
mı aranmaktadır. 

* Taksim Belediye Gazinosunda 
çalışan garson Osman Atak ıle ar
kadaşı Ali Oral arasmda müşt'tı 
paylaşmak yüzünden kavga çıkmış. 
Osman Aliyı maşayla başından ya

ralamıştır. 

* Evvelki gün Ayvansarayda Ö· 

ili olarak bulunan amele Ali oğlu 
Alinin odasına aldığı mangaldakı 

kömürden çıkan gazlarla zehırie-

k ôldü - · anla. ve defnine 

trnn prcnsesı He i1<livacı. Resülut
liıhın bu sevgilı hafıdını hanlılar

ra pek çok s~vdirdı.i(i gıbı: .'\ilahın 

Bütün zırhlılar, Dolınabahçc sarayı mevkiıne ve derecesine göre hu~u~J bir 
önünde veya Haliçte denıırli duruyor- üni!orınası vardır ve bununla iftihar e.. 
du. Harbethği yoktu. Padışah her gün derJer. 
saatlerce bunları seyredıyor ve büyük 

aslanının. kahraman mahdumunun bir zevk duyuyordu. ~rurettebatıu va-
Bir an, harp içinde bulunan Avru-

paya karşı gO:z.lerimızı kapayalım, 1939 
senesi bidayctindekı Loudraya baliallm. 
Harbıyc neıaretı kapılan önünde nöbet 
beklıyen muhafızların baslarındaki gü-

Kerbela çöllerındr yüz m1sli fa•k 
bir düşman ordusil~ carpışarak 

"msalsız bir şecaat göstermesı, kah
«anıanlık mPftunu olan hanlıların, 
•on derecede hürmetlerinı celbeyle
miştır 

İnsanların. sevdikleri ve hürmet 
rtti kleri şahsıvetlerm felaketleri 
karşı-sıncia, .:ıcı dtıyarak matem 
tutması da, en tabıi bir keyfiyet
tır. 

En muteber İslam tarihlerinden 
olan (Ebülkdill da, Muharrem a
·ında yapılan matem ayinı hak
ında rnühım bir kayıt van:lır. Bu 

kayde nazaran. bu ayınin esasını. 

Türkler koymuşlan:lırÜ Hıcretin 
3n2 inci senesınde. -o tarihte (Bağ

zifesj büliın gw1, topların namlularını 

parlatın<Jl(, boyası bozulan yerlt.'rı bo
yamaktı. 

Ma.kineJerın işledıfti gOrülnıiiyordu. 

Hepsı İngiliz olan makinıstler, sabahtan 
akşama kadar gUvertedc pıpo içnıekten 
başka bir şey yapmıyorlardı. Zabitle
rin de çoğu İngilizdı 

müş miğfer ve ti.zerlerinde aynı maden-
den zırhlar olduğunu görürüz. Miğfer
lerinın çene kayJŞları da sırmadır. 

4:Londra kulesı>, hanedana ait mü
cevheratın, hazinenin muhafazasına 

mahsus olan bu tarihi kulenın bekçileri, 
Donanına kuınandaıu atniral Hobaı1 

Paşa, İngılıı donanına::ıınd~ bir kurt. 
kaptanı idi. 10,000 frank tahsisatı vardı. yani - Yomen veya Beefeaıerslcr - sığır 
Tilrk.ıve hiz:metıne gu·i.nce aıniral1ık eti yiyenler. htııa siyah kadife bir kos
rütbe~ı ve paşa ünvanı verildı. GO,OOO tüm giyerler. Setrelennin eteklerı diz 
frank ta aylık bagiAndı. kapaklarına kadar iner. Başlarında, ke_ 

1877 de Rusy9 ro.ubarebesı çıkınca İn-· narları oynı..-ılar ve ciçckterl.e süsülü şap 
katar vardır. Bu kıyafet. ikinci Hanri giltere. bitaraflığa haleJ vermeınek ıçin 

Hobart Pa§ayı gen çağırdı Fakat. Ho- zaınanından beri htç değişmemiştır. 
Büyük otellct'in, lokantaların, ticaret-bart P~a Türkiye hükünh!tt biıınetin-

de kahnayı tercih ettı. İngiliz donan
masındak ı vaziiesuıden islittı ettı. Tür
kye t8.bıiyetine gırdı 

Abdülfızızın milyonlar sar!ile vücude 

hanelerın, kuyumcu, Hiks dükkii.n ve 
banka gibı yerlerin kapıcıları da üni
f~rmaltdır. Göğüslerinde, Hindistan, ce
nubi Afrtka, llii:h, .. de kazanılmış ma ... 

dat) şehrinde hükümran oJan- (t\.- getırdığı bu donann1a, Abdülhamit tah- dalyaların. nişanların kordeHUarı var

lı BU.ye) hükümdarı (Mmzzüddev-. ta çıkınca Halıce çeklldı. Orada çürüdü, dır . 
gittı. İtfaiye neferlerinın başlarındaki aıtm 

le). Muharrem avının IO cu günıi ============= aylclızlı ktısklar güneş çarptıkça pırıl 
matem icrasını e-nıretmşıttr Bunun 
üzerıne, o gün car~ılar kapanmış ... 
bütün ışler tatil edilnııştır Halk 
büyiik me\'danlara toplanarak mu
azzam kafileler teşkil etnıışler .. 
Yüzlerıne karalar siirere-k, yırt?k 

elbıseler ve perışan saçlarla yapı
lan matem iıyınıne ıştırak eylemıı
lerdir 

B-öylece başlıyan matem aywi. 
gittikçe hararet ve ehemmiyet kes-
betmiş ... Ve nıhayet (Ehlı Beyıt) 

muhıplerını, (Alı ResU! Aşkına) 
kanlarını döktürecek -ve hatt~. 

hayatlarını feda ettırecek- derec~

de ilen gitınışt ır Faka son asrın 

icabatı, artık bu kanlı tezahüraın 

kaJdırıJmasına lüzuın gfıstermı~ ... 
Ve artık bu adet, (lranl da da kül
lıyveıı refe<iılerek (Alı ResCılJ a 

«Açtım, çaldım!» dedi pırıla parlar. Bmıka tahsildarlarının el-
. . . [ biselerının, yeJc-klcrinin düğınelen altın 

Alı Taşkıran adında bırı Mecıdı- yaldızlıdır Başlarında sıyaıı silindir bl-

yeköyiınde bır mandıradan palto 1 reı sapka bu ur. 

ve saat ça1dığ'1ndan yakalanm~ ve Üniforma' Ünü'ormaL .. Sokak süpü

dördüncü sorgu hakimlıj?ınce ıstic- rücüsti. hanıal. l<tiçtik telgraf müvezzii, 
mektep talebeleri hep üniformalıd.Jr. 

vap olunarak tevkıf edilmıştır Ali Emerson. Londradan bahsederken •il. 
Taşkıran ?vlüddeıumumilikteki ifa- nlforma müz~i> dıyor. buna. Pol Mo

desınde suçunu itiraf etmiş ran'u1 şu Wıleri de uave olunabilir: 

c- Aç kalmıştım 48 saattir bir cLondranııı güzelliği Uıbllli;tindedir. O. 
Jokına eknıek yemcmiştın1. Gözle-· rada her şey, hatta gayn tabıl alanlan 
rim karardı, çaldun!ıı demıştır. da t.'lblf gib "orunür Lond.rada herşey 
--=~---~~-----.-------..,,=-----sade ve tabıid.r. Hatta en fevkalade ve 

ekrım eserleri, sadece müminlerin. 
hassas kalblerindeki candan d'ıy

gayri tabH olanlar bile. ... • 

İşte bugün IngıHz kaduı.ları o sade-

gulara inhısar eylemişir Bu aşl< likle askerl ve hususi ünifornıalan giy

ve ınıan gönüllerde yaşadıkç~-ı. 0 te- mıye başlamışlardır. Erkekler, orduda. 

essür ateş1 sönmıyecektır. 

20 Birincik<lnıııı 

Z a SAKlR 

R.A.F. de hizmet için askerl bak.l U:nı-

19·10 formaları giydikleri gibi kadınlar da 

şehır ve ordu işle.rinde çalışmak: içın 

birer anıforma giymışlerdlıl'. Bu üniıoı'-

SAYFA 5 

Günün Adamı 

MUSOLiNi ~ .. 
Bitler doğduğu zaman~ 
yaşında olan Musolini si
yasi hayata nasıl karıştı? 

Musolini; Bitler doğduğu zaman 
' altı yaşındıt bulunuyordu. 29 hazi

ran 18113 de Predappio civarında, 

• Doviada Apenins eteğinde doğ· 

muştur. Babası bir demirci, nası 

da bir muallime idi. İptidai ve tiı
li talısilini yaptıktan sonra mual· 
lim mektebine girdi, diplomasını 

aldı. Guallebu'de günde l liret 40 

santim ücretle muallimlik yapı

yordu. Bir gün, bu kadar az para· 
ya çah~ınaktan bıktı, aylığını a
lınca hocalığı bıraktı, İsviçreye 
geçti. 

Ümidi hilafına bir iş bulamadı. 
Az sonra parası da bitti. İnsan pa
rasız ve aç kalınca her işi yapar, 

İşte, bugün kırk dört milyon İ
talyanın biricik •Duçcsi. de bir· 
çok işlere girdi, çıktı. Dokumacılık. 
duvarcılık, re..çperlik, ilah .. yaptı. 
Bu sırada sosyalistlerle düştü, 

kalktı. Çok okuyor, çok yazıyordu, 
güzel Almanca, Fransızca da öğ
rendi. 

1908 de siyasi bir mesele yüzün· 
den İsviçreden hudut bark L 
di. Kısa bir. müddet ailesi yanında 
ikamet etti. Sonra, o sırada Avus
turyanın idaresinde bulunan Tren
te şehrine gitıi. Bir sosyalist gaze
tesi katibi oldu. Gazetede, Trente
nin muhtariyeti hakkında neşri

yatta bulunduğu için sürgün edil
di. 

mu de, Musoliniyi yine ailesi-
nin yanında görürüz. Bir nıüddet, 

1934 de MUSOLİNİ 

yapmayınız! Yoksa İtalyanın mah
vına sebep o1ursunuz!.• dedi. 

Ve Avantiyi bıraktı, Popollo Di
talya gazetesini çıkardı, İtilaf Dev

letleri lehine harbe girmeyi teşvik 
etti. 

Harpten sonra İtalyada 
karışıklıklar, parti ve sınıf 

siyasi 
miica-

•Sınıflar Mücadelesi. adlı bir ga- delcleri başladı. Bu, memleketi iz
zeteyi idare etti. Bu gazete parla· mihl3le sürükliyecekti. Musolıni 

ırıento ve Burjuva aleyhtarı idi. bunlara ve komünizm tehlikcs:.ue 
Trablusgarp muharebesi çıkınca karşı şiddetli bir müca;iele açtı. 29 
Musolini: •Askerler, sakın harbe ilkteşrin 1929 da Roma üzerine yü· 
gitmeyiniz!.• başlıklı bir makale rüdü, ayın 31 inde Kirine! sarayı· 
yazdı ve birkaç ay hapse mahkum na girdi, Kralın huzuruna çıktı, ve: 
oldu. • •Haşmetmeap! dedi. Villorio Ve-

1914 de Musolini, Avanti gazete- neto İtalyasını size takdim ediyo
sini idare ediyordu. Umumi Harp rum. Haşmetmeahmızın sadık bir 
patlayınca: •Fransaya karşı ·harp bendesiyim! .. • 

SANTA --· 
Herkes, bilhasaa çocuklar tarafından alınmaaı gayet. 

kolay ve müessir bir müatahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kar§ı gayet tesirlidir. Barsak Solucanlarının büyüklerde 
ve küçüklerde sebep olacağı tehlikeler göz önüne alına
rak Sducan hastalıklarında bunu kullanmaları faidelidir. 

Bekim!erimlze ve balkmıısa tantye edilen bu müstalssar hu 
eczahanede bulunur. Reçele ile satılır. 

KUTlJSU 25 KURUŞTUR 

1.GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 

işte ruksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsi.ni size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV: Bir tu· 
valet müstahıarıdır. İn
ce bir itina ve yapılışın
daki hususıyet itibarile 
yüzdeki ç.,gt ve buruııuk
lukların teşekküli.ıne ma
ni olur. Denyl genç ve 
gergin tutar. 

2- KREM PERTEV: Bir 
Giızellik vasıtasıdır. Ge
nişlemiş mesamatl sı

kıştırarak cilttek1 pürtük.-
ve kabarcıkları gideri!" 

Çil ve lekeleri izale eder. 
Teni n1at ve şeffaf bir ha
le getirir. 

3- KREM PERTEV: Bir cilt 
devasıdır. ~ri gUddeleri
nin ifraı:z.atuıı düzeltir. 

Sivilce ve siyah nokta1a

rın te7..ahürüne mfuıi olur. 

Cilt adalesini besliycrek 

kuvvetlendirir. 

Kuru ciltler için yağlı ve yağlı ciltler için yağsız 
hususi tüp ve vazoları vardır. 



SAYFA - 6 

Çôrçilin nutku y ·eni ihtimaller 
(JSa4 ıarafı 1 lacl sayfada) (~ tarafı 2 nci sayfada) 

pereotişkiuları idık. !arın kurağııı.t atmak .istenilm~ 

·~imdi harp halindeyiz. Şimdi, mcktedir. 
birbirimizi tahrip için çalışııuya 1 Beş, altı ay zarfında ihtiyar 
mahkum bulunuyoruz. Sizin tay· Mareşal Pden siyasi ve askeri va· 
yarecjJeriniz, Londra ii:ıerine bom- ziyetlerin inki~aflarından -menfi 

balarını atmıya te~ebbüs ettiler, ve camit ıtibi durmakla beraber- is
bizim ordularımız, •iıin Afrika im- tifade etmiş demektir. İngilizlerin 
paralorlugunuzu parça parça edi- Libyadaki zaferleri Mareşalin eli
yerlar ve parça parça edecekler. ne yeni ve kuvvetli bir koz daha 
Şimdi, bu karanlık hikayenin yal- vermektedir. O da şimali Afrika 
JUZ bidayetindeyiz. Bunun nerede müstemlekelerindeki kuvvetlerdir. 
biteceğini kim sôJliyebilir? Şimdi, Tunus, Fas, Cezair yekpare ve tak
çok daha yakından kaplljmak mec- riben kırk, elli milyonluk bir küt
lıuriydinde kalaeap. ledir. Orada bu ülkelerin başında 

Bütün lıunlar na.~ıl vnku cehli ismi üzerinde son zamanlarda çok 
Ye lınnun sebebi nedir? dedikodu yapılan general Veygand 

İtalyanlar, me hakikati söyliy~ vardır. Bu generalin de Mareşal 

celim: Bütün bunlar, lıir adamın, Petene karşı isyan ettiği ve bina
bir tek adamın hatasıdır. İtalyan enaleyh Fransaya avdet etmiyerek 
milletini, Amerika Birleşik Devlet- ayrı lılr mukavemet nüvesi kun
lerinden yardım görmekte olan cağı propagandaSI yapılmıştı. Ge
Britanya İmparatorluğuna karşı neral bizzat bunu tekzip etti ve 
lıoayat, memat oldu~unu inkir et- Mar~lin daima emrinde ve ku
miytteğim. Şunu da inkar etmiye- mandasında oldui(unu tekrar etti. 
ceğinı ki bu adam, 18 sene hudut- Binaenaleyh merkeze döıımrniöi 

ııllDAM • 

Mühim Kararlar 
(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

ca~ ofisi kurulma ı kararla~t rıL .u:'i-

tır" 

şubeleri .>L cak, ve bunun için ku
rulacak yeni tc~kılatı kadroları 

Ticaret Vekiılet ncc kısa bir za-

Milii Korurma Ka!lununoa va-' manda iki"' al edilecektir. , 
pılacak tadılat içın Büyük Millet Şimdiye kadar har\ten yapılan 
:Meclisinde tetkik edJmekte olan mal ithalatı, münhasiren birlikle,-

projede bu hususta hükümler var
dır. Ofis daha ziyade hariçten mem
lekete ithal edilmekte olon malla-
rın stok yapılmasile meşgul olacak 
\•e piyasalarımızda nazım rolü ya
pacak her nevi maddeler üzerine 
darlık çekilmesine mani olaca:< 
bütün tedbirleri alacaktır. 

Ofisin teşkil edilmesine rağmen 
ithalat ve ihracat birlikleri yine 
faaliyetlerine devam edeceklerdir. 

Ofisin faaliyeti inhisar şeklinde 
olmıyacak, ithalatçılar da birlikler 
kanalile hariçten mal ithal edeb:
lecektir. 

Pfis elinde bulunduracağı geniş 
stoklarla pi:;asada niıı.ım bir mi 

nynıyacak '°" bu suretle fiat teref-
fjüne mı:-,·dan verilmivcc' 1·t r 

kanal le olmasına rağmen ofis'n 
birliklere dahil olmasına lüzum 
kalmıyacaktır. Çünkü Ofisin ge
tireceği malların bu kayıtlardan 
istisna edilmesi için ayrı bir karar 
alınacaktır. 

Ofisin teşekkül ederek faaliyete 
ba5lamasile hariçten mal ithali:e 
vücude getirilecek stoklar için ge
niş mikyasta akroditif açılacak ve 
bundan ba,ka harice ofis kanalile 
mühim miktarda ihracat için mü
saade verilecektir. 

Yeni teşkilat ithaliit j,;leri!e mes
gul olurken iaşe teşkilatı da gıda 

2t - BİllİNciıcANUN ıtff~ 

!Amerikanın teh-/lngilizler 35.~49 1 Hitler Peten ~ 
ditiere verdiği esir aldı bir nota verdt 

• H f <lla.ıı tarafı 1 inci sa:rfada) (Bq tarafı ı tntJı4•), 
cevap • ayır • Sıdi Barrani muharebesinde el<' tavsiye ve büyük Fransız miUetı· 

(Ila;ıııakaledcn devam) geçerek şimdiye kadar sevkedil- nin pek kısa bir zamanda kallollr 
vaın ederken bir de, Amerika ve miş olan esirlerin adedi 35.949 a cağını temin eylemektedir. 
İngiltere ile de tutuşursa, uzun sü- baliğ olm~tur. Bunlardan 1704 ta- HİTLERE SÜRPRİZ 
reccği muhakkak olan bu çifte nesi subaydır. Bunlardan başka da- Londra, 23 (A.: l - Timesin d1P' 
harpten mağliıp çıkacaktır. ha binlerce esir de ileride üser:ı 1 lomatik ~uharriri yazıyor: 

Japonyadan hiç pervası kalnıı· kamplarından sevkedilmelerini 1 Hitler Italyaya yardım huSIJ5llll' 
yan Sovyetler Birliği, Avrupada beklemektedirler. . daki düşünce ve ruyetlerinin ııt 
Almanya ile çatışmaktan çekinerek BARDİA MÜDAFİLERİNİN olduğunu ihsas etmiş bulunmakta-
Japonya aleyhinde harbe girmese VAZİYETİ dır. İngiliz ve Yunan muvaffakiY'~ 
dahi, Çine yaptığı yardımları son leri Hitler için hiç ~üphesiz bir siiC' 
derece arttıracaktır. Kahire 23• (A-A.) - Cepheden priz olmuştur. Bundan evvelki tı!• 

Amerika donanmasının ve hava gelen bir subayın ifadesine göre diseler, kendisini bir sürpriz ]<al' 

d b • . . 1 • b Bardiayı müdafaa eden İtalyan kuv ••«ında bıraktıgı zaman, Hı'tler. ~a· or usunun arız listiin ügü, u .-
kuvvetlerin Bong-Kong, Singapur vetleri ciddi bir surette susuzlukla ima meseleyi dikkatle tetkik el• 
gibi J;ı,ponyaya karşı müessir ola- karşılamaktadırlar. Bu kuvevet· mek ve mukabil taarruzu bü)'tİ~ 
bilecek mühim üslerden istifade ler her taraftan çevilmiş bulun· bir ihtimamla hazırlamak için va-
etmek imkinlarını elde etmiş ol- maldadır. kit bulmuştur. 
maları, Amerikayı, Japonyadan BARDİANIN DÜŞMESİ ZAMAN -====,,__....,..~~~~--

MESELESİ oRDu Günün içinden 
..-..., a.fı 1 lnc e 

Chr~n·,;le . gazetesinin Kahir" mu- Burada Sovyet Rusya aleJhine ~· 
suz iktidardan •onra. memleketini- bir ihtilaftan doğmamaktadır. Bi-

l ı 'k' · d' ı ı k' b' R" Ofisin İ. tanbul, İzmir ~· 'n. zi inhidam çukurunun feci kıyı arı- a ıs şım ı an eşı ıyor ı ır oy-

maddeleri stokları vücude getire- korkmaz bir vaziyete sokmuştur. 
rek satı, ve tevziat ile istip.al ede- Kuvvetli bir Amerikan donanması
ceğinden memleket dahÜinde hiç 

1 
nm F'.lipin adalarına gönderilme~i, 

bir marldPnin varlığı hissedilmiye- Amerıkanuı Japonya~·a karşı hır 
ock ve ihtikara da mevdan kal!lli· meydan okuması değilse bile, bir 

• ihtarı addolunabilir. 

Londra, 23 (A.A.) - cNews 

1 

<"·- tar ki ) 

habırı yazıyor: ki olacak her türliı hareketin ,., 

. d --· h" Sam..c:.un ..r,bi :ıhraeat li:ııarl.ınH..;!.ı \:.·acaktır. na '°t>firmi~tir. Italyan tarihinin ter telt?Tafının da ifa e ettıgı ''e<: !· 
- Japonya sc\'külccyşi hanı mad-

trait'di•: huradadır ve hirankar de- le Fransız devleti gcn<ral Vcygand ---------

Bardia şimdi İngiliz k~etleri husumetkıir neşriyatın biraz dı 
tarafından tamaıniyle muhasara Almanyanın •Şarka doğru. siı·ı· 

edilmiş bulunmaktadır ve bu şeh• set ve arzusu ile alfı'.alı bulunıı>l' 

rin zaptı artık bir zaman meselesi- yaeağı nasıl temin cdilclıilir?. 
delerden mahrum bir ınrm·.~l·cti ir. 

lire ka· ı·:eti yapan cini de işte bu kuvvetini elinde icabında Alınan- E D E N }'unanlılar 1 1 Bu 22 madededen Japonyada, an-
adamdır. !arın (azla talep ve ısrarlarına kar-

cak 6 tanesi ihtiyaçtan fada mik-
Bu hareketi icin ileri sürülen mü- ~ı kullanılmak üzere ihtiyat ol&rak (Ba5 tarafı 1 inoi ·•n)·fada) - Bas tanlı 1 mel uytada - t ~ d . . ar .. a var ır. 6 tanesı hıç yoktur; 7 

dafaası nedir? B.ıı. bittabi zecri ted- tutmaktadır, ~forc5al faraza müta- deği.oıiklik İngilterı>nın her işe o tayyaresi de tayyare dafi toplar:- tanesi yok denilecek kadar azdır. 
birler ve Hab~tan hakkındaki reke şartları haricinde Alman as- işin ehlini bulup getirmcktrki me- le düşürülmüştür. üç tanesi de ihtiyacın yarısına tc-
ıtavgadır. kerlerine ııraıisinde yol vermek h;\retini gösteren yeni bir misal BİR TABUR ESİR EDİLDI kabiil edecek kadar mevcuttur. 

Biraz sonra, İngiliz ve Fransız v~yahu_t .herhangi bir şekiWe e~ki 1 teşkil etmektedir. füı lk yapılan 1e- Harp için en mühim madde olaıi 
-demokrasileri ile Prusya mili ta- muttef_ıkıne k~rşı ~~uhasamaya ıc-1 ğişiklikleri hemen hemen müttef:- Atina, 23 (A.A. )- Chim~ra'•ı 111 petrol, ihtiyacın -o da sulh zama-
ri:mıi ve nabi tahakkümü arasında bar edılmck ıstenılırse Ycygandı, kan memnuniyetle karşılamakta- alınması ~erefine bütün binaların nında- yüzde 25 ine bile yetişmi-

dir. Vakıa Bardiayı müdafaa eden Eğer bahar geld:jii vakit Alman· 
İtalyanların, burasını uzun müddet ya •Garbe doğru. ı·erinc •Şarl<• 
tutmalarına kifayet edcc:ek yiyecek doğru • bir akma çıkarsa herha ldt 

ve mühimmatları varsa da Bardiıı- ve muhakkak ki bu akının bir k!Y 
da ikinci bir Calais müdafaası y:ıp- pısı da Romanyada olacaktır. 
mağa karar verecekleri şüphelid;r, Bunun içindir ki, Sov)·et Ru~Y' 
GRAZİAN! RAPOR GÖNDERDİ Romanyadaki her tlirlii nesri)·at ~ı 

hareketle fazlasile a'-'hlıdır ,ı 

en kiiçiik hareketinden en biiyii) 
vehmi du~·mıya n tedbirli hulun· 
nıı}·a mecburdur. i~te hu mecht.1~ 

riycttir ki, bugün So\·'.'·cf Rus":tY1 
Ron1an:yan1n şaJı..,ında Alman~·fı~ 
protestoya ~cvkedi~·or ve •bu ha"' 

b .. ··k h ·a b 1 d emirlerini dinlemi'.·crek serbestc,e u"ç gu"n mu"dc'etle ba·r kl 1 dona uyu arp yenı en aş a ı. ·' dır. Başlıca gazeteler bu memnum· ' :' a ar a - yecek kadar kıttır. Giyinmek ve 
ı harekete mezun ı.ılaeaktır. Böyle- tıl d'I . t' • talyamn müdahalesine ne lüzum yeti izhar etmektedirler. Meseı:ı ması rmrc 1 mış ır. barut yapmak için liizunılu olan 
dı? A · · t d'" ·· Fr ce ma.~1Up ve münhezim Fransanın 30 subay ve 800 erd t kk .. 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter bil 
diriyor: 

Şimali Afrfkada İtalyan kuvvet-var . cız vazıyc e ~muş an- ·· Times, bu hususta şöyle yazıyor: en ere · up pamuk istihsali yüzde on bile tut-
58ya darbeler indi"meye ne lüZ'.ım elinde de Berlin ricali ile konuş- Lord Hallfaksın Vaşingtonda iyi eden 153 üncü siyahgömleklıler maz. lerinin Ba~kumanr:lan: l\faresal 

t mak için bir kuv,·et kalını~ demek- t b b"t" 1 t h' G · · G T' d k' h k. vardı? ngiltereye harp ilanına ne karşılanacağına şiiphe yoktur. a uru u un evazım ve eç ıza· Japonya, harbe girince, denizlero razıanı < arp ço un e ·ı arp"'·· 
· tir. İtalya ric~t ve hezimeti daha a- t'l b' likt · ed'I · t 'lk fh h kk d M l' lÜ'Aım vardı? lngiliz himayesi al- Clıurohill'in kendi Hariciye nazın- ı e ır e esır 1 miştır. Bu ta- hakim olan Amerika, bu memleke- ın ı sa ası a. ın a• • usso ı-

çık, daha kıncı bir mahi:vet alırsa b A tJ ğ 6 Ka ld ı · d'" d 1 T tında bulunan Mım-ı istilaya ne , k" d h ku ti nı bu iş için feda etmesi manidar- ur . rnavu u a nunuevve e ti, iktısadi ahlukn altına alacak ve nl\·e ~er ıı;ı. rapo~.' J. ngı ız mu-
lüznm vardı? Fransanın me\' ıı a a vve ene- d B İ gelm~ bulunuyordu. Japonva, Almanyadan daha fena vaffakıyetlerı motorıze kuvvetle-

b.1. tk· L't' h · · k d ır. u tayin ngiliz Başvekilinin , 
ı ır ı a ın em<::ırenın mu a • . 

Size yalnız şunu söyliyebilirim d ·tı b' b' .
1 

'kl "t a · Amerıka ile daha sıkı bir işbirliği UMUM! VAZİYET bir vaziyete düşecektir. Japonya- rin ezici bir üstünlüğünde olması· 
1 İn era ır ırı e ma ısen mu en - İ 

ben, Churchill, tal ya ile gil 'z yapmak suretiyle harbi ve sulhü nın yenilmesini ve Japonyada ko- na atfetmektedir. n~iliz kıtaatının 
sip mi?. Atina, 23 (AA.) - Resmi Yu 

imparatorluğu arasında bu harbe kazanacağından emin bulunduğu- münizmin yayılmasını istil·cn Sov-
H .. · 5-L·· BABAN nan sözcüsü askeri harekat hakkın· 

miini olmak için ellinden geleni a•"YI" · U"1'U nu gösteren kat'i bir delildir. yetler Birliğinin hu memlekete hiç 
da beyanatta bulunmuştur. 

yaptım ve bunu size isbat için, har-

1 
Daily Sketch, şöyle yaı.- .... or: bir şey verntlyeceği şüphesizdir. Bu 'I' ta a re le rı' Kıt'alarımız Adriyatik sahillerin-bin başl::.masından evvelki meş'ıun ngı iZ yy Hariciye Nazırını Vaşmgtona şekilde bir harpte, sonsuz kaynak· 

de düşmanı çok kuvvetli mevzile- d 
günlerde Sinyor Mussoliniye gôn· gönderen İngiltere, Amerikaya da- lann an, kuvvetli ve bol iislerin-

rinden atmıştır. İtalyanlar pek çok 
dermiş olduğum mesajı okuyaca- <BaJ tarafı ı iacl •l"fadal ha büyük bir iltifatta bulunamaz- den istifade edecek olan iki büyük 

harp malzemesi bırakmış-tır. İta!· 
ğun. Tayyarelerimiz saat 23.30 u bi- dı Halifaks Amerikalıların takd' 

· tr yan ricatı sahil boyunca devam et. 
Çörçil burada 16 Mayısta Muso-, raz geçe Venedik·e varmlljlar ve ettikleri tipte bir adamdır. Yeni mektedir. 

liniye gönderdiği mesajla aldığı ce- ~,son tayyare de geceyarısından az sefir memleketinin bütün faziletle-
vabı okumu• ve söı.lerine şo"vJe de- sonra hedeften ayrılm1'jtır. · · f 'nd '.Merkez mıntakasında, Tepede-

' , ıkl rını ne sı e toplamış olan bir a· len ve Klisur~ askeri şehirlerinin 
vam etmiş~ir; . , Karanlık bir gecede yapt arı adamdır. 

bulunduğİ.ı yerlerde duşm" anın ._ Bugün tozlanmış bir halde 1 uzun seyahatten sonra mürettebat 

1 

VAŞİNGTONDA MEMNUNİYET mümtaz kıt'aları şiddetle mukave-
bulunan bu cevap üzerine hiçbir Adriyatik denizi üzerinde berr_ak 
mütalea yürütmiyorum. Bu cevap, bir havaya tesadüf etmişlerdir. ilk Vaşington, 23 (A.A.) - İngilte- met etmektedir. Fakat Yunan iler
kendi kendisini pek güzel anlatı- vasıl olan tayyare müteaddit yan- renin. Amerika büyük elçiliği için leyisini durduramamı:şlardır. İtal
yor. Sulh isti}. ' ı kim olduğunu, gınlar çıkarmış ve bombaları bir Lord Halifaksın seçilmiş olmasın-ı yanlar ağır zayiata uııı:amışlar ve 
harp istiyenin kim olduğunu her petrol tn•fiyehanesi civarmda in- dan dolayı Amerika devlet adam· pek çok harp malzemesı bırakmşı-

demokrasinin Çinin iştiraki, Sov
yetler Birliğinin müzaheretile Ja
ponyayı mağlCıp edecekleri en kuv
vetli ihtimaldir. 

Japonya, her zaman, ihtiyatlı ve 
emniyetli bir siyaset takip etmiş, 
neticesinden emin olmadığı mace
ralara girişmemiştir. Bu defa da 
öyle yapacağına hükmetmek yanlış 
olmaz. Bu itibarla Almanyanın, 

sabrının tiikenmiş olduğu yolun
daki tehdidinin, Amerikayı yolun· 

kuvvetli oluşunu da bilhassa dört 
kıt'adJn toplanan güz.ide efradının 
mevcudiyetinde bulmaktadır. 

Resmi İtalyan kayr-'·larından 
alınan haberlere göre, İngiliz taar
ruzu tam İtalvanların Sidi - Barra-
niden Masra Mntruh'a doğru iler• 
!emek üzere hazırlıklarını ikmal 

ettikleri sırada yapılmıştır. İtal
yanlar yalnız İtalyadan nakliye 
kamyonlarının gelmesini bekle-
mekte imişler. 

İNGİLTERE HAVA 
KUVVETLERİNİN TEBLt(;! 

'Kahire, 23 (AA) - Orta Şark 
İngiliz haı-a kuvvetlerinin dün neş-

' mane neşriyatın ınllnası ve h<'d[ıı 
nedir?.» dedirti:vor'. 

A. SEKiP 

rettiği tebliğ. 

20/21 İlkkanun gec('Si zarfınd• 
İngiliz hava kuvvcllcrine mcns1<P 
tayyareler Bin~azi ile Bırka'ya hU" 

cum etmişlerdir. Bırka'da yang:ll' 
lar ve infilaklcr müşahede edilrnil 
ve dağınık bir halde yude duran 
tayyareler 150 metre irtifadan 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. Di· 
ğer tayyareler tarafından Bıııgaz • 
de yapılan bnmbardım~nlar ..,eti· 
cesi dalgakıran üzerinde müteaı!· 
dit infilaklar husule gelmış "r 
harp gemilerinin yakiııı· dr ,ıJ 
yangın görülmü~tür. 

Eardia ve Tobruk mıntakalarınd• 
bir çok keşif uçuşları yapılmıştı. 

kcs görebilir. Bir anam, yalnız bir {illik etnıeğe başlamıştır. ]arı derin bir memnuniyet gösteri- \!ardır. 
adam, bütün bu gerginlik :'e gay- SON HAFI'ANIN BiLANÇOSU yorlar. Daha şimalde, İtalyan dağ kıt- dan çevirip re,·irmiveceği sualine, SUlvrt Salh HulıuJı. Bii.klmllflnden: istanbal Üçüncü İcra ~remurlui:uJI' 

ret senı:-lerinden sonra, Italyayı Edenin İngiltere Hariciye Nezarc- I alarmın mukavemet gösterdiği Amerika Hariciye Nazırı Hull gibi 
Londra, 23 (A.A.) - 2 ilkkinun t b. 

harp ika&ırga;;ın.m içine atmıya az- b' 
1 

. . . ıl Al tine tavini de gazetelerde ve Ame- mıntakada Yunanlılar ilerlemişler ser ır; 

Silivride Fatih mahallesinde mukim da.il~ 
su yolcu Hayrettinin Malik oğlu Mersin l\f~kaddema Kadıkoyüııdc Cev.zl • 

1 d gecc)·arısı ıtcn ıaita ıçın e • ·· . .. H • 
melmiş bu unuyor u. h k 

1 
. . 

1
. 'it rika efkarı umumiyesindc çok iyi ve bır çok koy ve tepeler zaptet- - ayır. aleyhine Silivri Sulh Hukuk mahkenıe. 

sinde 940/251 D. No, ile Jltame eylcdıği 

Bakla tarlası Günes sukak ıı numarıul 
iken halen ikametıPhı meçhul bulun•f 
Fuata: 

Ve bu""n İtalyanın vaziyeti ne man ava unct erının ngı ere · · 1 di • Cevabı vermek dof~ru olur. 
b- .. · d ki ta 1 f kal" d , karşılanmıştır. Filhakika Amerika- mış er r. 

mutedil olmuştur. 6 d:işman ta _ da Eden, diktatörlere karşı taviz YUNAN TEBLİ(;! 
haldedir? 18 senelik diktatör ida- uzerın e arruL arı ev a e ,, 

resinden sonra, Duçc kendisine iti Y · t' d · h 1 ( t t · 
yaresi düşürülmüs ve ancak bir sıyase ıne aıma mu a c e e mış Atina, 23 (A.A.) - Yunan ordu-

mat elmiş olan mil!etini nereye İngilız tayvaresi ka,·bolınustur. 1 ve b.u husu. sta bütün gayrı:-tini sar-
,;ı.:r Jkliyccektir?, ' ' • f b d 1 t d 1 k !arı Başkumandanlığının dün ak-

ı- 16 •o .1,k. d 1 . b' emış ır eve a amı o ara ta- l al 
Bugün italyan·n karşısında bu· a, ve • ı ~.an un a ııç ır, .. şam neşredi en 57 numar ı tebJ;. 

tayyare diişürül.cırnıiştir. 17, 18' nınmıştır ve oyle kalmaktadır. A- g"i: 
luııdugu· ağır iki şık nedir' 1 'k J J f'k · d k' t 'h 

19 'lkk' d h .. b' merı a ı arın ı rı şu ur ı, arı C 
Bu g"aır iki •ık şudur: Ya, deniz- ve 1 anıın a er gun ırc.r 1 <'phenin muhtelif noktalarında 

• Al t · d" .... 1 .. t·· \Edenin vaktiyle alın'" olduğu vazı-
d h da Af 'k d h"t" B · man ayyaresı uşuru muş ur. . . ' muvaffakiyetle neticelenen mahal-

e, ava ve rı a :ı u un n 12 ilkkanunda 3 Alman ve bho İn- yetı tamamıyle haklı çıkarmıştır. 
tanya imparatorluğunu darbelerine l . . li hareketler olmuştur. 

giliz tayyaresi dü~müştür. EDEN VAZiFESiNE ve Yunan milletinin şidr!etli muka-
bil hücumuna mukavemet etmek, İngili~ hava kunctlerinin Al- BAŞLADI Askeri vaziyet 
veyahut İtalyayı <sgal etmek, hal· man)a üze!indeki şiddetli taarruz-1 Londra, 23 (AA.) - Reuter a
van milletini esaret altına almak ve !arı devam etmiş ve Manheim'a 1 jansının diplomatik muhal:>iri,;in 

himayesine vermek i~in, Brenm·: üç hüy~k h~cuı_n ve Berl~ üzerine b'.ldirdi~ne _göre .~ord_llalif~ks ye-ı 
y'>lu ile Atillayı ve onun vırtıcı \'f de buyuk bır eüretle 37 ncı taarruz nı ~enenın ılk gunlerınde Jngılte
Ekül askerlerini ve Gest~po ajan-! ~·apılmı~tır . .'llezkı'.ır hafta içinde r~ni~ y~şington bül·ük elçiliği va· 
lan çetelerini ~aqırmak. A~m~nya)·a her ııece taarruz edıl· zıfcsın.ı ıfa~a- başlıyacaktır. . 

Bir adam bir tek adam. işte s·zi 'ı mıştır. -ı:enı ha~.ıcıye nazırı Eden vazı-
b 1 '- t · ı· Avni devrode batı •ölündeki ba- fesıne bugun başlamıştır. ura ara se,·,.:e mı!': ır. . ' lı 

Bu hikayeyi bıtırmeden buradan. muharebelniııe ait kontrollli ra- ALMANYANIN MtlTALEALA.RI 

bırakıvorum. Tak• bir gün mu hak-• kamlar heniız elde edilmemiştir. Beri in, 23 (A.A.) - D. N. B. a-
kak surette gc'ecek ve 0 gün İta' 1 Fakat 18 ilkkiınun gece:varısı bi- . 1 ·ıd· . Al t 1 . ı • .~: • • • ı J<.insı >ı ırıyor: ınan gaze e crı 
\"lln azmi, kendi mukadderatını bir ' ten hafta ıçındc 68 Italyan tayya- ı Eden, :'ılargcsson ve Lord Halıfak
kcre da'ıa kc~~ elin<' a'acaktır. 1 resinin tahrip edilmiş olduğu kafi 
--------------'suretle te•bit edilmi~tir. Yine bu 

İeracat Birlikleri ta
rafından verilen 

Lisanslar 
Ankara. 23 (AA.) - Tıcaret Ve

kiiletinden tebliğ edilmıştir-
Halen bazı mıntakada Tıcaret 

müdürlükleri !le >hracat birlikleri 
tarafından verilmekte olan ihracat 
lisanslarının da, 1 Sonkiınun 1941 
tarihin<ien itibaren doğrndan dog
ruya Tiraret Vekaleti tarafından 

ve-rtlmesi karar!a ... t,rılınıştır. Bu 
hususa daır hazırlonmış talimatna
me neşrPdilmek üzered r. Bu suret. 
le yap 'arı değiş;kı k lisans merc -
lıftloe miınh•sır bulımınalı:l.adır, 

, müddet zarfında 10 İngiliz tayya-
1 resi kaybolmuştur. 

' İNGlLTEREYE YAPILAN 
HÜCVi\ILA& 

Londra, 23 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb
liği: Bugün giiııdiiz, düşman faali: 
yeti, İngiltereııiıı şark sahili üze
rinde bazı mıntakalara münferit 

tayyarelerle yapılan hücumlara in

hisar etmiştir. P~k az ölü ve yara
lı vard9r. Pek •• hasar vukua ııel
miştir. 

Londn, 23 (A.A.) - Reuter: 
Dün İngiltereye yapılan hücunı· 

lar esnasında iki Alman bonıbardı
nıan ıayyar•ı diitürillmlqHir. 

sın ~ t.>ni 'nzifeJerine taJlnicriııin 

lngilız ziınan1daf1Par malıafiliniıı 
harpçi tcmayüliinü çok daha açık 

bir tarzda göster:ı.ekte olduğunu 

tebarÜ• ettirmektedir. Alman ga
zetelerine göre, bu tayinlerin en 
miihimn1i };denin hariciye nazırlı
ğına gctirilıncsidir. 

Berlincr Börsen 
ki: 

Zeitung diyor 

•Eden ile İngiliz hariciye neza· 
retine, yüksek siya,ette şimdiye 

kadar ı;östcrdiği faaliyetin esasını 

otoriter devletlere karşı hemen he
men patolojik denecek bir kin ve 
Alman ve ital~·an milletlerinin ha· 
~·ati haklarının kafi surette inkarı 
te§kil etmi olan bir adam g~lmi~ 
bulunu\ Of.• 

(BMtaarfı 1 incı saufada) 
rkaya ıOndennt-kh•, bu memleke.. 
te karşı ne derece 3 Ukll{ek duyp-
Jar beslt'dllinl b\ıtün dwıya.ya an
Ia.tmı.thr. Lord Halifak~. b<-ş sene 
llindlstan va111 ;i'Ini yaptıktan. 

sonra, muhtelif kabin~lerde na... 
zırlık etmı, ve, nihayet hariciye 
nezaret'nJ de işgal eylemı,ur. 

ffalilaks, Cör('ilin en l"İZH dii-
şiincelerile harp ka.binest iıa~mın 
va.,;:yet.leri hakkında tam maİü-
ır"''ı olarak Ruzvr-tıe zörUşebile

cektır. 

l: unan .. it.:ılran ctvheslnden 
alınan ~n habe-rltr l'unatıhlarm 
Himaraya cird:ttlcrini blltıtri.)·or. 

llima.ra Ergir; le Avlonya arasın
dadır. Strat.eJk ebc-mmJyeU bü-
)·üktör. 1'unanhla.rın bu mevkii 
zaptı bu oolr•dekl İtalyan kıt.aa-
hnm vaz:yeıtni n1u .. J.\üllf!Stirmjş

ttr. 1-lhn.arJya siren l unan kıtaa
tının sur"oıtle takvi3·M bu mınta.. 
kada mubagara altına alman İıa.1-
yanlann e~ir l'f'ya imhasmı milm
kiııı lulacakiır. ŞIŞrruıJ cephesinde 
~iddeıli mubareMJer de\·am ecU
yor. Bir kM: cün sonra. bu cephe
de bir ne.tice alınması beklenme
lidir. UmwnS v.ı.:ıl:vet.e ııi>rt Yunan 
kıiaatının Arna.\."UtluktaJd muvat
faklyeti dtvam tdr('ekCr~ İtalyan 
kuvveU.-rinin l'una.nh1iirı Arna
vutluktan ('ıkarmalan arhk mf"V
ıuu baJısolama.ı. 

-- N. D. 

Abidin DAVER 

Hühümete mühim sa
lahiyetler veriliyor 

alacak davasının tayin olunan muhake-

mesi gününde müddeialeyh Mersine u-

sulcn gazete L!e ilanen tebligat icra edil_ 

diği halde mumaileyh mehkemeye geJ .. 

mem:ş olduğundan hakkında bittalep 

muhakemenin gıyaben icrasına ve mu

hakemenin 17/1/1941 Cuına günü saat 
- Ba.t taralı ı inci aayfada -

ona talikine karar verilmiş oldufundan 
tısadi işler için icabında yeni te- muhakeıncnin bırakıldığı mezkUr gün-

: şekkü_ll~r .ih_da_sı, nıüess~s~ler kur-,
1 
de müddeialeyh Mersin bizzat mahke-

rnası ıçııı hukumete salabıyet ve, ed h b 1 dığ ta 1 d m e azır u unma ı ve ra ın an 
rilıııektedır. Başvekil lüzum göre- da bir veltil gondermediğj takdirde hak-
ceği bir daire\'i herhangi bir daire " , k' h k 1 be . · • . ,...u1ua ı mu a emen n gıya n ıcrasına 

emrine vermeğe salabı~·ettardır. devam edi1eceği tebliğ makamına k3 im 

Bütün daire ve müesseseler miUi olmak üzre ilin olunur. (1391) 
korunma kanunile alakadar karar- - --------------
!arı hemen tatbikle miikelleltirler. 
Tatbikatta kusuru goriılen memur 
hangi '\1ekalet \'e~·a mücs-eseye 
mensup olursa olsun Başvekil in
zibati cezalardan herhangi birile 
tertip gözetmeksizin cezalandırabi
lir, Sanayi, mudin ve halkın ve 

·milli müdafaanın ihtiyacı olan her 

İmtiyaz Sahibi ve Ne5riyat Dl· 
rektôrü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

Be)'Oi'lu Dördüncli Sulh Bulı.u.lı Bi· 
khnllğ'lncle.ıı: 

Eleni tarafından Piyer aleyhine açı

lan sulh te,e-bbüsil davasının muhake. 
ınesınde dava edilene çıkanlan daveti ... 

Hami Dündarın aleylunize ÜskOdıf 
Hukuk füikımhğindr~ ısunsal ve zalı
rındaki meşruhata nazaran ke!pi ka:·ı .. 
)·eı eden ve bu sur<'tic inf'l:.ı: ıçın rtau~ 

mize levdi olunan 16/61940 tarıh ,,.e 
39/777 numarasına mtık<Jyyet ııan. m.ı~ 

cibincc müddeinin olup İsi..ınbul BeşlllCj 
lcra Daıresının 29/9818 No. lu dosya" 
SJle ~hl1 hacze aldırmış olduğunuz Mu .. 
risi Fahrıye Şerıleye eıt Gayri mub:ı• 
dıller Komısyonundakı istıhkakma ınt!..,. 

zu haczın lekkı takarrur etmiş ve bıJ 

suretle t.ar.Jf1n1ıa teblığı l~zımgeleo iC"' 
ra emrı ikamctg;ıhı haz..ırınıZJn mcthuli· 
yeti itibarıle tebhğ kılındmıyarak met• 
kür tebhgatın bır ay müddetle ve ilAııet
teblığı suret.ile jcrasına Jcr:ı Hiık.iJnlİ'" 

&ınce karar verilmı.ş oldugundan tarihl 
ıUından itibaren mez.kO.r müddet zarfı.P
da ve 40/3875 dosya nuınarasile lcranıD 
tehırınj muslezim olınak üzere tetki• 
merciinden veya temyiz mahkemesin'" 
den \'e yahut iadei muhakeme yolile ait 
olduğu mahkemeden bir karar getirnı&
d.ığıniz taJı:dirde mezkür miıddetin hit3' 
mını mtiteakip t'ebrl icra suretiic tci:IP 
eden muameleye tevessül k.ılınacaıı 
malUmunuz olmak ve bu huıu~tak. ıcı·J 

nl'Vİ nladdelcre değer fiatının te· 
di~·esi mukabilinde el koymağa ve 
bunları tevzi veya satmağa Hiikii
mete salahiyet \'eriliyor. Hükumet 
icabında lüzum gördiiğü maddele
rin btibsalini menedehileceği ıribi 

bunların istihlaki şekil ve miktan
nı da ta~·in veya tahdit edebilir. 
Hük(ımet halk ve milli müdafaa 
için hariçten mal mü baysa ve stok
lar yapmak ve bunların satış, tev
zi ve sevk işlerile iştigal eylemek 
salfıhiyetlerini haizdir, Kira bedel-

yeye verilen meşf\Jhattan ve polise ya- emrinin tarafınıza tebliği maka nın.1 
zılan rntızekkereye gelen cevaptan mu-· kai :n bulunmak üzere kc:vfıyet ilA. ·~ 

maileyhin bulunamadı&ı bildirilmiş ol- lunur, Cl390) 
duğundan B<ı,-oğlu TarlabaşıÇalmıak so 
kak 7 No. hanenin ı inci katında mukim 
iken halen nerede olduğu billnmiyen 
Piyer Paliyelak'a IJAnen tebUcat yapıl· 
ması davacı tarafından talep edilmiş ol. 
duğundan muınaileyhin muhakeme gü

nü olan 31/ 12/IHO ~ günü saat 11 de 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk mahke.. 
mesinde. hazır bulunması ilin olunur. 

(139~) 

!eri ve mukavele şartları hiçbir SU· te salahiyettardır. l\fuhik sebep 
retle arttırılmıyacaktır. l\fukavele olmadan bir malı fazla fiatla sat-

Kadıköy kra '.\lemurlufwulaıı: 

Dairemizin 940/375 No. lu dosyası!' 
mahcuz o]up bu kerre paraya ı:evrDrnt

sine karar verilen bjr adet 937 modeli 
6 lambalı Philips maı-ka nıdyo maJdn<" 
sinin birinci açık arttırması 25/12/940 
Çarşamba günü saat 12 .. 13 KadıkoyUfl: .. 

de çarşı içinde icra cdifel'eklir. Bu art"' 
tırmada mahcuz eiYe m haınmen dei& 

r1nin yüzde yetıni.ş ~ini bulnıadıl 
takdirde ikinci açık arttnması 30/12/940 

Pazartesi ıünil aynı yer ve ,ıaatt.f 
yapılarak en fazla arttıranır üzer ,:ıe j .. 

şeraitini yapan kiracılar için tabii- mak ve fazla fiatla satmak kasdile 
hale:: fcra kıl: acakt.ır. Tahp oJan::ırJll 

ye davaları dinlennıiyecektir. Hii- malı saklamak veya fiatları Jiik- muayyen gün ve saatte 'Ilahalllnde h•' 
kilmet dahilde lüzum göreceği seltıııek kasdile pl'Opaı:andıı yap· zır bulunacak ıc-a ,,..nıw un m!Jr;cll" 
maddft')Cl'in 81Amj fi~tlnr•--. i,..:;hj nnı"Jr '·rı..:.,l-fı~ -ı.. •ı ·- · 


