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1 Zahire MübayaaMüddeti 
·Otuz Beş Güne Ç!karıldı 

/ P. Vilöye o resi 
Diin ihayet Buldu 

Ziraat Vekaletine Pamu mü
bay aası için kredi verildi 

~ Vali ve Muhtelif Daire Müdürleri Dilek- -, 
1 fer Hakkında Beyanatta Bulundular 

Ankara, 'rl (İkdam muhabirin
den) - Zahire Ucaretile uiıraşan 

mUstahaillerden sa;rrl hükmi ve ha
kiki pbs;7et~en mulıaJaa oluna
cak :rahi"" için konmuş olan 20 ıün
llilı: mut>aJU mOddetlnln 35 cün çı
kanlması Vekiller Heyetlncıtt luu'ar. 
laşbrılmıştır. 

lass MüstesarlıQı· 
den iaşe mfisteşarlıbnm vazife ve -
l!ıhiJetlerinl teshil ve layin etmek 0-
zere alakadar velt1letıerin miirahhu-
larmdan leşekkOJ edecek olıon k<>- \ 
misyon bu&ün)erde faalJ7ete ıeçece.1<
tlr. Bu Jı:oınlsJon, bazırlt7acatı proje 
ve raporlan Başvekçlete arzedecek
Bundan başka. ticaret, mali:ye, ziraat 
ve lktısal velı:Aletlerlnin eaWıiyellJ 

Bütün Dileklerin is'afı istendi 

-"" alacak 

Dlter tan!lan hazırlanan Jftll bir 
kararnamfJ'J'e göre, Ziraat Bankası, 

tahsis olunan kredi ile, normal mas-

! 
raflan ve ıtızd• bOf ihracatçı km 

om!Wahsllden 1a7rl Jı:lmselerden de 
pemuk aatm alacak, bu hizmetine mu 

nın vazifeleri 
teshil olunuyor 
kabil de, JiW!e bir koınisJon alacalı:
lr. 

fate mtlsteıM!ıtınm -r.ıdfe ft 
ııallı.nlJ'eUerl 

Tlcattt VeltAletlne bal]anarak 711-
landa taaı!Joete Ceçmeoi lakarrür e-

mürahhaslarmdan mürekkep dljer 
bir komisyon da kurulmuşlur. Bu ko
misyon da lbraeat maddeleriınWn 1 
asgarl satış fiatlannı lesbll edecelı: w 
bu fiatlardan dilııül< fiaUa mal thn.ç 
edilmesJ men olunarak mallanmızın 1 

1 
(Devamı Sa. 5, Sil. 5 de) ı 

ReisiCIDlllıur ıtUZVELT 

Amerika 
Harbin. 

Yeni idare heyeti ve Kurulta
ya gönderilecek azalar seçildi 

Halk Partisi Vilayet Kongresi 
dün toplanarak mesaisini ikmal ~t. 
miştir. 
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Eşiğinde . 
• 

Evvela Eminönü kazasının evvel
ki günkü kongrede yanda kalan 
dilekleri okunmuştur. Bunlardan 
mühimleri şunlardır: 

EMİNÖNÜ KAZASININ 
DİLEKLERİ 

Müteakiben Fatih kazasının halk 
dilekleri okunmuş, bilhassa temen
niler arasıl)da: Karagümrük dis
panserinde her zaman için hasta 
kabulü, çocuk bakım evinin geniş· 
letilınesi, Samatyada bir kız orta 
ın<?ktebi açılınası, talebeler için ay· 

n bir tramvay seferi ihdası, Top
ıcapı haricindeki mahallelerde zira-Muhtekir vatan 

ve millet hainidir 
.. 

cna acımıyacagız 

Ba leultaliule :a:amanlar 
ittir yılı deiil; ledaltialık 
yılulır. Ba, bir prenaip °" \ 
Luak her Türkün ltıılağı
na küpe olmalııla. Tacir 
de, hudutları belıliyen 
Mehmetciğin yiiluek ı .. 
ragllt H leJakôrlıjuulan 
ibret almalf; kendine, o 
büyiilı kalrr- ör-k 
tatmalıılsr. 

Yazan: Abidin DAVER 
Yunanlılar. 

Efkôrıumumiye 
f r.giltereye azami 
yardım istiyor 

---·---
lngiltcrcye 44 

Ahırkapı caddesi üzerindeki çu
kurların doldurulması. Süleyman;. 

at imkanı için köy kanununun tat· ı 
bile edilmesi, Rüstempaşa medrese

ye camiine çıkan yolların tamiri. sindeki kimsesizlerin başka bir ına-. 
kaza dahilinde çocuk bahçelerinin h 11 k"JJ · K"" ·· k d b. a e na ı erı, uçu pazar a ır 1 
inşası, Mahmutııaşa camiinin ta.- d" uk b k vi 

ıspanser ve çoc - a ıme yap-
'?liri, tramvay ~u~aklarında kapalı lırılınası, talebelere muzır filmlerin ı 
bekleme yerlerı ınşası, sokaklara gösterilmemesi, Zeyrekte diğer bir 1 

l 
veniden elektrik lambalan takıl- l kt · f k. ·ı ı - or a me ep ınşası, a ır aı e yav-

Şİ} e p veriliyor ma~ı, havagazi ve elektrik il~eııe- ruıarının köy mekteplerinde okut-. 
rının uzuclatılınası, bunlara aıt sn- t lm ·· h. ··rülm· •• ı·· uru ası mu ım go uş ur, • 

1 

at kiralarının lağvı, ıınıumi '1ğt· 

• • 1 nakları halkın göre!ıilınesi için XADIKÖYÜN DİLEKLERİ 
Maruf bır Amarıka.ıya Göre, işaret Jevhalarile gösterilme31, Kadıköy kazasının dilekleri tun· 

"A "k I k 'Kumkapı, Yenikapı caddelerinin ılardır; Erenk<iy civarında tatarcılı 

1 

merı 8 ge ece 
1 

tamirile buralarda modern iskele- sineklerile mücadele Milmesi, luı-

1 yaz harbe girecek,, ıer inşası. (Arkası sa. s, Sil , •e> 

Va~gton, 27 (A.A.) - Beyıu 1 J H" d" BarJia o'a top- Saraydan bildirildiğine göre, B. aponya - ın ı-
Rooı;evelt, Amerikamn maruf şah- • ,. •• k 

Lı·n kasabarını ~ ı· t. siyellerinden 150 sinin imzasını ta· çını muza. ere-
- Ankara, :ıs BiriDcıUnun - ., çu I aa ıge ı şıyan bjr mektup almıştır. Bu mek-

IC5l Ü, tüccarı millet it,.. • • d d • tupla, rnezkOr zevat, Roosevelt'den . lcri başlıyor 
lg) yatmda lazım bir an- ı ş g a l e t t ı e va m e l gor artık müstakar bir hale gelmiş olan 

_,. telakki ediyorıu. / Amerikan politikasmm, m;hver •---
Bu unsıının, kendi normal ya· ı • • devletler •• ıin mağlubiyetini intaç Japonya müzakerelere 
ıamcumı, kendisi ei• takdir ltalyanlar Elb3san lngillz tayyarelerl için nası1 hareket etmek icap eder· 

Romanya dan 
Ana vatana 
Döne?ı Türk-
lerin parası 

Romanya hükume

ti 25 milyon Leyin 

Türkiyeye nakline 

müsaade etti 
Büileş, 27 (A.A.) - Stefa

ni •iansının hususi muhabi.ri 
bildiroyor: Romanya hükü.ıne
ti, son zamanlarda Romanya
dan Türkiycye giden Türkler 
tarafından Romanya Milli 
Bankasına yatırılmış olan ve 
yekı1nu 25 milyon ley<' balig 
olan bir meblağın Türkiyeye 
nakline müsaade etmiştir. 

Hava akınları 
tekrar baş!ad? 
~~~--~~~-

lnglliz tayyareleri Mıı,,ı 
sıhillerine hücumlar yııplı 

• 

eder ue temin eder••, d•ul•... K eti h ·eket edilerek !dar' h ' t • ~ ~ ~· yolundaki mühim a,.elloya Üç y Üz se o sur e . aı ' " e em m 1 ye ven yor 
t_en ue hükumetten kendiaine edilmesini rica etmektedirler. 

Almanlar dün İngiJ. 
terey~ akınlar yaptı 

f Lcındra. '1:1 (A.A.) - Hava neza-

yardım gelir; hem kendi•i, tepelerdeın çek Udi bomba at t 1 Mektupta, ilk bak ş la makul gibij 
hem Türk uatandar mÜ•telit I görünebilecek fakat hakikat ta 
olur. Fakal tüccar bunu böyle • , • meş'um neticeler verecek olan de-

telakl..i etmezse, tamamen iı;i. Siddetli sonuklar u3b .. sıstanda baslı- ımeri.ilerisürülmeksuretiyletevlt i 
mizden ı;ıkmcuı lazım gelen Y edilmış olan yatıştırıcı cereyana 

~~:en;::;d;~;;at::e:: ~~ harekatın inkişa- yan ihtilai hareketi ~~k~::m;~~~;::ıü:1'~ı:~ 
m;: !7::::~=~ Batvekili- tına marıi ol~yor ı gillikc, a bilyüyor edilmektedir. 
miz Doktor Refik Saydam'm Milli 1 AMERİKA GELECE;{ YAZA 

k 
. Atina, 27 (A.A.) - Cepheden gc. Kahire, '1:1 (A.A.) - Bardiya ö- HARBE GİRElCEK 

Korunma anununda yapılan tadı· nü d ki · tt d • · ·klik k 
liıtm müzakeresi bittikten sonra len son haberlere göre Arnavutlıık n e vazıyp e egışı yo • Nevyork, 27 (A.A.) - Meksika· 
Büyük Millet Meclisinde ihtikar cephesinin evvelce İtalyanlar tara- tur. Bu mıntakada harbe1mekte .,. ya muvasalat eden umumi harbm 

münascbetile söylediği ııözlerdir. fından kuvvetli bir mukavemet . lan İngiliz k.ıt'.~arı ~e~di~~.eki b.'.r meşhur tayyarecilerinden Amcri-

8 ·· .. m. u'll t M li . d lkı 1 .. il ş· harp muhabırının bıldrrdıgıne ıo- kalı yüzbaşı Eddie Rieckenbacker u, ~ Pı> e ee sın e a ş ar goster en ımal kısmında Yunan- .. 

Eu görüşmede iki taraf 
arasmdaki fcarl mUba

tela taRz.m edilhor 
Amini DARLAN 

Vişi, 27 ( A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Japonya ile ıı:ındiçini a-ı1 Fransız • Alman 
rasmda ticari mübadelelerı tanzun 

Müzakerelerin. etınek gayesiyle yap·lacak müza
kert:lere Tokyoda başlan3caktır. 

Bu maksatla Fransız murahhasla
rından mürekkep iki hey'et Tok-

(Sonu Sa. 6, Sü. 4 de) 

BERLIN 

de müşkilat çıktı -Darlan görüşmeye de-

vam imkanı bulamadı 

ı 
retinin tebliği: _ 
Düşman tayyareleri bu sabah Jn. 

1 gilterenın Cenupu Şarkisınde lıır 

şehir üzerine bombalar atmışlat' 

dır. Bazı hasar olmuş ve hır kaç 
kışi hafif eurette yaralanmıştır 

Londra. 27 (A.A.) - Kıt'a üze-
rinde havaların müsait olmaması 
r.ebebile Noel devresi zarfında la. 
sılaya uğrayan hava hücumlar1n3 
venıden başlanmıştır. No<'l devro
sınde fena hava Alman tayyarele· 
riru hemen hemen kamilen yerd.ı 
kalınıya mecbur ettiği g!bı İngiliz 

hava kuvvetlerini de, böy!e bir va
•iyette yapılacak hücumların teve bravo seslerile karşılandığına lılar dün de ilerlemişlerc : r. YJnan- (Denmı Sa. S, Su. 5 de) (Devamı Sa. fi, Sy. 5 de) 

~rr~dede~dire;.i~;::::::~~~,a~;: Tir<:::: sa~:::;:,dee;i Büyü · Millet Mecli;İ Romanya' ga 
-----------....; min edeceğı menfaatten mahrum 
MUzakerelerin hususi bir etmiştır. 

..... ---;=-==....=-s.;~ ............ =ı -------- Alman kıtaatı 
liy~~~_::~e!üz~~:·v:ü~~::ı 'SELAMI IZZET'in Bazı Mebusların te~rii masuniyetleriain Göndermmeiş 
ettiği bn unu.o ile mim konınına Yazısı bugün 3 Uncu kaldırılması hakkında ki taleplerin devre •--
kanununda bir aenelik tatbiut ne- Sayfamız"ldır 
tieesinde görülen no1tsanıarı, ı:üç· ıonunı bırak ı t mas ı k a b u ~ e d i 1 d i Sof ya da Bul garistana 
lükleri ve J>etluklan doldunnağa Al L t t · d' - • ' - Anlara, 27 (A.A.) - Bü~·ük Mil· nunu.'I yttziinrii maddesinin tefsi· maD Al aa 1 gel ıgı 
çalışmıştır. Bu ara<'.-a ihtikara kar- lt:t Meclisi bugün Şemsettin Gü- rinc ait m.zhn kyı kabul eyl ;miş ha'-kında ÇI kar I 1 an 
ıı aç•lan mücadele cephesindeki & naltaym başkan1 ığında toplenınış Vt"' b~zı n1 t> h'tı.!Sların teşr iı masuni· • • • 
&edikleri de tıkamak için tedbirler ve ruznamesinde bulunan ıııadde- i yetlerinin l.aldırılmııı;.ı hakkındaki haber len telırııp ettı 
alınmıştır. Gerek hükumet, gerek !erden adliye harç tarifesi knnu· ı (Arkası S. G, Sü. 3 de) Lo d 2" A.A ) Al ı 
Büyük Millet Meclisi dürüst, meş· n ra, ı ( · - man anıı 
ru, normal kirlara kanaat eden ta· MaCAristan ~oluyla Roman;l'aya 

cirlen Jıimaye, fakat -=iri, gayrı D e n 1• z b a n k Er k a" n 1 kütle halinde askerler gönderdiği 
meşnı ve anormal karlar peşinde hakkındaki haberlerle al~,\adar .,. 
koşanları da ıiddetle tecziye et· larak resmi Londra mahfillerine 

mek prensi~i üzerinde ittifak el· • l aleyh1·n· e .. ç m ese 1 e- hiçbir şey gelmemiştir. 
mi<lerdir. Hedef, halkı da, taciri de Budapc~tcdrn almRıı haberlere 

encümen farafıııdan Noeli takip e-den üçüncü gece zar-

tanzİm edilmesi muhıemel tında da 1nıııııere hava akınıann
dan tamamile masun kalmış ve ba 

(Y a...--ısı 6 ın<"t sayfada) (Arkası Sa. 1, Sü. ı de) 

( Gilrıilrı. tçlrı~_erı J 
Biz terbiyemizi muhafa
zada ısrar edeceğiz •. 

Amma bu;Ja rağmen haddini bilme· 
mekte ısrar ederse haddini 

bildirmekte de gecikmiyeceğiz 
Ya.zan: A. ŞEK.lB 

korumaktır. Ne halkı korumak için 1 göre, tren saatlerinde büyük deği· 
taciri ezmek, ne de tacirin kan için den takı• bata başlandı. şi!dikler olınııştur . Bir k trenlerin Son Posta, haıü ıu muuffaki- rini .e t~rhı~ <'sızlilJerini andınıa 
halkı ezdirmek gibi ikisi de doğru barckl'ti bildirilmektedir, yetsitliğini "8l fa azlığında arıyan bir mııkabel~ olınak!Jı devam ea;.. 
olnııran ifrat ve tefritlere gidilme- Berliııde, Romanyaya Alman gazete, l·ine bize çalınış! Biz sayfa yor. 
nıiştir. Kanun ticaret erlıabını, lut'al:ırı gönderildiği tekzip olun· bahsini daima edeple, üslupla, fi· Buna rn~men trrbı~ cıniz.i ve h• 
memleket için faydalı bir unsur le· •Aptal. eserini harikuladtı Bank•u,·n memuru olan bazı zevata ehli- maktadır. Sofya da, Alınan kıt'a·ı kir, hesap ve ;~·anla ınünakaşa et- vatanda~ hakkmdukı ıyi dilşiinme, 
liıkki etmiştir; ondan buna muka-

1
: temsil eden büyük san'atkar ,_. f - t' 'I • l " "'ld "" larmın Bulgaristana aeldiği hak· tik. Fakat, maruz kaldıj"::ınuz mu· iyiye ~.;rmıİ kabiliy'!t.iınizi muba-

V &U. ucl"e ı verı mesı yo ıuz goru u • \ bil, gayri me.rıı kar ve ihtikar pe- Cahide Sonkunun •Şehvet kındaki haherleı:i diin tek:tip et- kabele maatteessüf şımarık, yüz faza ~tmcl te ısror edeceğiz . Yanı-
(Deumı Sa. 5, Sü. 7 de) Kurbanı.o filmindeki ı.ı.. posu. ( Y zı-. betlncl aay:anuzda ) miştır. ,q;ı malı.aile t94:uklaruı.cı adilikle- (Arlııa•ı Sa. t S\I. ı 4e) 

---~""-~~__;._~--~~~_;._~~~~~_.:._~-=-~-=---=-~~~~~~~~~~~~~'~ 
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PO L i T iı·- A 

lng·iltere 
Uyanık 

Tefrika numaraırı: 6 

Mansur zindandan çıkorılıp, meclis 
huzurunda sorguya çekiliyordu 

25 tarihli •Vatan. gıuelesinde surat temın edı•lıyor lıyc guçlukicrl 
Fen Fakültesi Dm;entlerinden Ta-
nk Artel'in ~'Ok şayanı dikkat biT 
yazısını okudum. Bu genç ve de
ierli fen adamımız, terim bahsine 
temas ederek diyor ki: 

Y~.uı: 
hol. HS-yin Şükrii Baba11. 

29 durak kaldırılıyor. Beyazıt, Eminönü, Fa
tih ve Osmanbeyde kapah durak yapılacak 

Diye bağırdı. 
Meclis, yine karıştı. Yine şiddet

li münakaşa başladı. Kadı Ebü 
Amr, bitaranığını muhafaza etmek 
için bu kar~tan istıf.ade ede
rek meclisi bırakıp kaçtı. 

(Kitabı İhlas) ta gördüm. İstinsah •- cŞapkak• ya <siperi şemsli serpuş> 
ettim. ismini veı"er"ck kcntlimızi aldatmak ne Şehrimiz tramvaylarında günde 

kador dui(t·u dewlse, fransızcadaki syn.. '250 bin kisinin seyahat ettiği tes-
miştir. Bunlar günde 4.000 sefer 
yapmaktadırlar. 

Diye, mınldanclı. .. .. j tbese'i sentez V'l'ya ingılızcedeki ox:vgen'i pil olunm~ştur. 
O zaman Kadı Ebu Amr, ofkeyle oksiıeo H•ya oksiein veya daha bılmem 

290 
d k 29 kald la k 

Diğer taraftan Osmanbey - Al
tınbakkal - Surp Agop, Teşvik.iye, 
Nişantaşı, Eminönü, Kuruçeşme, 

Fatıh, Beyazıt ve Türbede beledi-

· d f ı d 0 1 · · ·· . J ura tan u ırı ca -
yerın en ır a ı. ız erının uzerm.ı ,.hangi ~ki 11+."re soknıakla bu kelimeleri 

tır. Böylelıkle arabalarda 85 saat· 
lik zaman tasarruf ve sürat temiıı 

de dikilerek: l türkçele!'tırdı~ınıı: zannı.na kapılmak o 
Vezir Hamid, bu variyetten pek - Ey kanı heder olasıca kiitir! .. derece yanlı, olur. Çurıku, bu gıbi keli.. 

çok müteess:ir oldu. Çünkü, Man- Yalan söylüyorsun... Bahsettiğin: meler Fr•ı"'"i dılınm ı""lı olmadıgı gi- olunacağından günde 25 bin fazla yece kapalı tramvay mahalleri ııı
suru himaye eden Hacib (Nasr 

1 1 1 
kitap, Mekkede, ülemadan bir zati bt. Iııgılız veya Alrnaıı lısanlıırına mab- yolcu bineceği talunin olunmakta- şası kararlastırılmıştır. Bunların 

. . . . . ısula.hkır da de~ıl ve buuı~t:ce turl<.ı;e dır. ü stl<'.'rt cam olacaktır. Dün beledi-

' de dcg11.Jerdıı·. llıııi ,C)Uahlar, ana dıller- Hiifen idarenin işliyen matöri~ yede bu maksatla bır komisyon top-
mağlup edeceği anda eline geçir-ı tarafından bıze giıstenldı. Bız onu, 1 

mi~ olduğu biıyük fırsatı kaybet- dikkatle gözden geçirdik. Böyle dekı muayyeıı <ckı!lerını· mulıala<a eden • lerı 155 ve romorkları da 85 e ın- lanmıştır. 
mis; oluyordu. hır fııkraya tesadüf etınedık ... .Bu, ve heuıen daan .. ywıanca ~ J;iLınceden 

Maamafih, derhal meclise süklı· senin uydurrnandır alınmıo, gayeı "'"ılı ve muayyen mana. 

net tavsiye etti. Ve sonra: Dıye, bağırdı. !ar ifade eden kelımelerden mürkkop 

- Maznunun isticvabına, yarın 
da devam edilecelı:. Öğle namazın
dan sonra, cümleniz hazır bulu-

Mansur, bu iddia ve isnad karştv beyn'elmıleı lı ::; u~ı bıı· lehçe teşk.ıl eder. 
sında şaşırdı. Söylıyecek soz bula- ler. BinMnalyh, bunları gelişı giı.Lel 
madı. baltdlayıp herhangi bır ;ieklc sokmıyJ 

Vezir H8rnid ise, ~rek kadının hakkınuz yoktur . .Bunları. ancak, mu<ıY-
nun. ' yen u·an.scrıpuon kaıdelertni!: riayet et-

Diye, o günkü içtımaa nıhayd ve gerek halk.tn bu heyecanından mel< ;ıaı~ıle lisanımıza nakledecek olur_ 

verdi. süratle istifade etmek istedi: k lan b !tin.. 1 •- 1 k'kl sa , aranı u e\· ;;a 1 ıuı.tz ıa ı 

- Y :l .... ~evlclna., Ebü Amr!.·· ı ve tam manastle ıtını ıstılahlara saıtıp o
tşte, bu katir herıfın kanının heder labilıru.• 

olması 18.zım geleceğıni bızzat sen Tarık &telin teklifi ile bugün 
söyledin. Şu halde, tez (Fetva) smı Celaleddin fuine, Necip Fazıl Kı· 

Şoförler uzağa ·Muhacirlerin ge-, 
gitmiyorlar tirdikleri kağıt 

Fazla la<:tik r:pratma-' Mürakabe kon•isycnu 
mak i~tiyorlO\rınış maliyetlerini tcsbit elti 

Son zamanlarda pi,vasalarımızda 
otomobıl lastıği darlığı hisedildi-
ğınden, taksıler şehrin uzak semt-

Fiat Mürakabe Bürosu ınühacir-
!er tarafından Romanyadım getiri
lerek pıyasaya pahalı fiatlarla çı-

ver. sakurek ve bizim teklifimiz taban 
Ded. terine gıtnıek istememektedirler. kanlan kiı'-ıtların kimlere ait olup 

Civar 
vesait 

limanlardan 
getirtiliyor 

Limandaki tahmil ve tabii-
ye güçlükleri artmıştır. Bu . 
yüzden ticaret işlerin1izde ak
saklıklar husule gelebileceği 

hakkında Ticaret Odasına dün 
bazı şikayetler yapılmıştır. Bu 
vaziyetten en ziyade zarar 
görenler vapur sabiplerile 
nakliyat ambarlarıdır. Halen 
limanımızda boşaltılmak için 
günlerce bekliyeo vapurlar j 
bulunmaktadır. 

Limanlar İşletme Umum 
Miidiirliiğü bn vaziyeti ıslah 
içiıı civar linıanlardaki mav-
na ve nıotörleı-den bir kısmını 
süratlc İdanbula getirtmeğe 
ve hususi eşhas elinde bulu-
nan bir kısın1 vesaitin satın 

alınn•asına karar vermiştir. 

Mürakabc işi 

Yeni metf'urlar ancak 
haftaya işe başlayacak 

~ ünkü telgraflar Noel ge• 
~ cesi ne lngiliz ve ne de 

Mansur, zindana atıldı. Evine de 
bir heyet gönderilerek kitaplan ve 
k.ağ:ıtlan arasında Küfür'e delale~ 
edecek bir şey bulunabilmek ıçm, 
inceden inceye araştırma yapıldı. 

Ve bu arada, vezir Hiimıdi son de
recede memnun eden bir k5ğıt ya
kalandL Bu kağıdın üzerinde, şu 

ı. tabana zıt olmakla beraber, ilmi 0 

Ebü A bö 1 b. f t Bazı yolcular. B. ebek ve daha ıleri hangi tacırlere ne fıattan salıldıg"ı- F' M'· ı be T k·ı-t d mr, y e ır e va ver- eserlerde •asyncbron• u asenkron . . . . ıat ura rn eş ı a ın a ça-
k b d f semtlere gıdebılmek ıçın bır kaç 111 tespit etmi<tır k ı ı · · ıl 

Alman semalarında tay• 
yare faaliyeti kayd<d.Imcdiğini bil 
diriyor. Maamafib bir Londra 11'0· 
beri derhal ilave ediyor. Bu sü· 
kôn yılbaşı münasebetile resmi ve
ya hususi bir anlaşma neticesinde 
basıl olmuş değildir. Durumun il· 
leti rüyet şarllarının çok müsait 
olmamasıdır. Kesif bulut tabaka
ları l\olanş üzerinde dolaşmakla ve 
geceleri son derece karanlık olarak 
ay ışığı biç görülmemektedir. Ma
emafih dini günün hava hücumla· 
rının yapılmaması bahsinde hiçbir 
tesir icra etmemiş olduğu_nu iddia 
etmek yine Röyter ajansının ha
vacılık muhabirinin ifadesine göre 
mümkü;ı değildir. Havalardaki bu 
muvakkat ve nisbi süküna rağmen 
İngifü adaları ve sakinleri için Noel 
bil' emniyet ve istirahat gliııü ve 
gecesi olmaktan çok uzaktır. Çün
kü bombardııuanlar için şartların 
uygunsuz olmasına saik olan ka· 
ranlık ve sise denizin harikulade 
sakin olması il&ve edilince bir is
tila teşebbüsü için vaziyetin çok 
müsait olduğu görülü~. Binaena· 
lcyh bugünlerde İngiliz sahillerin
deki muhafaza kuvvetleri bir mis
li cttırılmıştır. İngiliz orcluları;•ın 
mümtaz kuvvetleri mitralyöz ve 
diğer otomatik silahlarla plajlar
da dolaşmışlar ve sahil yollarında 
seyrüsferi çok şiddetli bir nezarel 
altında bnlundurmuslardır. 

satırlar vardı: 

<(Haç) etmek isti.yen.. Fakat, 
büyük mani31ar karşısında kalarak 
buna imkan götemiyen kimse, bu 
arzusunu şöylece de ifa edebilir ... 
Bir odayı, büyük bir dikkat ve ıti
na ile temizlemelidir. Odayı, bil-

me ten, u e a da kaçınmak iste- şekline S-Okulmasını -kendi hesabı- ) , · Iışaca o an memur ar ıçın aç aıı 
d 

taksiye miıracaat etmek mecburi- ..,.., 1 "h · 1 • 
i: mıza- belki nıiikul bulabiliriz. Ar- . .. .. .. n«gı arı getıren mu acır eraen imtihan.da 100 talipten 20 kişi mu· 

yetınde kalmaktadır. Çunkü böyle dördü Eski<ehir ve ikısi de İslan-
- Ya, Vezirülôzaın! .. Filhakika, telıa dediği gibi bir tıp kitabında uzak semtlere gıtmekte olan oto- "" lvaffak olmuşlardır. Ancak namzE't-

munuııun evinde, şerıatın ahkiimı- göze ~arpan aöro~irıirji hakikatin mobıllt>rın. eks'.'rı\"a boş dönmekte buldadır. Bunlar orada bırak- !erin memuriyete başlıyabilmesi i-
nı tağyır edea böyle bır vesıkanın b ı ·ı ı ·ı · t ı · l" 1 • · • tıklan ernl~l<e mukabil muhtelif . • . . fr eyne mı e ı mı erım erm gu unç oldugundan, fazla !astık yıprattık- çın Vekillet kendılerınden Re ans 
bulunması, töhmeti muciptir. An- bir karikatüründen b~ka bir şey !arı ıddıa edilmektedır. zamanlard~. ı.ıemlek<'Lmize 16 bin\ istmiştir. Bu itibarla kontrol me-
cak, onu bu töhmetle mahkum ede- değildir. Fakat sayın gencin son Bundan başka eskıden otomobil 500 kılo kagıt getırmışlerdır. murlarının İstanbulda ancak bir 

bilmek içın evelemirde kiızıt müo- sabrlan arasında da göze batan sahıpleıi kılometre başınıa şoföre Fiat Mürakabe Komisyonu bu hafta sonra İktısat Vekfileti Müfet-
İngiliz Başvekilinln Avam Ka· 

marasındaki son nutkunda dediği 
gibi istila ihtimal ve tehlikesini 
kat'iyycn hallolmuş telakki el· 
mek büyük bir gaflet olur. Büyük 
Britanya halkı tetikkdir. Hiç ya
pılamaması imkanı mevcut olmak· 
la berabe• teşebbüse ve filiyata ge

dericatuun kendi düşünce:;i oldu- •traoscription. kelimesi 'Jürkçe !ere Hi kuruş verirken şımdi müş- ııekılde memleketimize mal ithal ki k tün eş.valarından tecrit etmelidir. tişlerile birlikte yapaca arı on-
Sonra kendisi de pak libaslar giyı- ğunu itiraf etmesi lazımgelir. Haı- sözler arasında bir karikatür gibi terinin arttı~ını ileri sürerek 13 edecek muhacırlerin isimlerile ge- trollere geççebilecekleri tahmin e· 
nip o odayı mutad veçhile tevaf buki Mansur ıse, ortadakı ci.ırmü, sırıtmıyor mu?. Bu da şapkayı şa- kuruş vermekte ve bu vaziyet uza- tiroikleri mal nevi ve miktarının dilmektedir. 
eyledikten sonra, (Haç) ın bütün başka:;ına atfetmektedir. po telaffuz etmekten farksız de- ğa gidecek şoförlerin işine gelnıe- komisyona bildirilmesi hakkında 1 
menfısikini (1) yerine getirmeli- Diye, mukabt!le go;;terdi. ğil mi? Tarık &tel acaba lise ki- mektedir. Vaziyet at.akadarlarca İstanbul Gümrükleri Başmüdürlü· BEL E D I YE 
dir ... Fakat, ayni sevaba nail olabil-: <Daha nr) taplarının adının mesela Sociologie, tetkik edilmektedir. ğüne müracaatıe bulunmuştur. 
mek için, otuz nefer yetim çocuğa Psychologie şeklinde mi yazılması- • 

birer kat elbise giydirmek, ve her Ekınek 1 O para nı istiyor? V I LA YET ON l VER S l T E 
birine nefis taarnlardan mürkkep Bu sütunlarda bu terimlerin Psi-
birer övün yemek yedirdikt~n sen- indirildi kolocya, Soııyolocya şeklinde Türk· Vilayet bir beyl!lnne.me Üniversitede hade"1lelerin 
ra, ellerine de onar (dirhem) mık- ~eleştirilmesi lehinde bulunduk ve ne§redecek maatlarına zam 

tarı para vermek şarttır.. Ekmek narh komisyonu dün top-! bu iddiamızın esbabı mucibelerini Pasif korunması tecrübesi için Üniversitedeki hademelerin 15-20 
Bu küçük kağıt parçası , kıpkızıl lanmış ve fiatlarda 10 para tenzılat . de uzun uzadıya izah ettik. dün sobah vilayette bir toplantı lira gibi az bir ücretle çalıştıkları 

(Taa,sub) un eline geçer geçmez, kab<ıl etmiştir. Ancak ou tenzıla- •Vatan. gazetesinde: •Dil inlı:ı- yapılmıştır. Pazartesi gfrnü de görülerek yeni mali yıl bütçesile 
d~rhal bir katil fermanı mahıyeti- tın baı;lıyacağı tarih bugünlerde i- labı ve siperi~emsli serpuş. maka- Emniyet amirleri ve Kaymakam- bunların ücretlerine de bir miktar 
ne gıriverdi. lan olunacakatır. lesinin kıyıneHi muharririnden bu !ar Vilayette toplanıp tecrübe za- zam yapılması için tetkiklere geçil-

. hususla, ne düşündü,'1inii bilme- manına ait 4ler hakkında ı:ö~- m;"'"ir 
Ertesi gün, meclis yine toplanıp ..,. · 

&6 U 1 E "' E R R I K. miz faydalı olacaktır. Yabancı ıstı- ceklerdir. O ta Mansur ortav. a getirildigı·· zaman, .. •· • •t d nl lablan •ancak muayyen transcrip· Tecru·· bede halkımızın dikkat ede- nıvenı e e mezu ar 
Vezir Hamid, bu kağıdı Kadı Ebu albümü 
A.mr,e verdi: Büyük tair Mehmet Akifin tion kaidelerine riayet etmek şar- cekleri hususlar vilfıyetçe bir be-

- Eh .. Buı:ıa ne buyurulacak, 
bakalım? 

Dedi. 

ôlüm yıldönüroü tile lisanımıza nakledecek olursak, yannarne ile bildirilecektir. 
aranılan bütün evsafı haiz hakiki 

Bugün şair Mehmet Akıfin ôlü- ve tam ınlinasile ilmi ıstılablara 
münün yıldonümuldllr. llu müna

sahıp olabiliriz- diyen fen adamı
sebetle saat 14 te Ünıversıtelıler 

Bir kitap sah! yeri 
kmulacak 

Üniversite Hukuk Fakültesi ta-

!ebeleri ders yılı sonunda bir cMe

zunlar albümü> çıkarmıya karar 

vermişlerdir. Bu albüm Üniversite

E.snaf cemiyetleri kongreleri çilmesi de müsteb'at değildir. Bu 
. . . . . . kanaat ve endişeyi doğuran hadi· 

Şehrımızın esnaf cernıyetlerınll'I seler de hiç yok değildir. Bilhassa 
yıllık kongrelerine, Yılbaşından , bu -son günlerde iki tanesi -fakat 

sonra başlanacaktır. Kongre günle-1 oekadar salahiyetli adamların ağ· 

rini ve ruznamelerini tı.>spit etmek zında?- tekrar edildi. Alman dev· 

üzere bu hafta içinde Ticaret Oda- Jet reisi bir silah fabrikasında ça· 

sı esnaf birlikleri mürakibi Feri! lışan ameleye hitap eden nutkundo 
Cemalin reisliğinde tekmil cemiyet, şöyle diyordu: 

. . . . . . . •Hareket etmek liizımgeldiği va· 
reıslerının ıştırakile bır toplantı k't b" · ı·h d 

la 
ı ız zamanımızı ın ı ap c ece--

yapı caktır. - · B • t -'- •t t kd' · d 

MAARiF 

Kız sanat mekteplerinip &İ
parit kurslarına rağbet arttı 

Şehrimiz kız san'at mekteplerile 
Enstitülerinde açılan .Siparis kurs-

gız. u arun e~ı ve a ırın e 

Kadı, vezirin verdiği kağıda göz 

gezdirdi. Okuduğu satırları, bir tür
lü kafası almadı. Büyük bir hayret 
ve ıeaccüple Ma.nsurun yüzüne ba
karak: 

merhum şairin mezarı baıjında bir 
ihtilal yapacaklardır. 

ınızın muayyen bir transcription'
dan ne kasd.,ttiğini pek iyi kavrı-

Üniversite Rektörlüğü talebeye 
kitap satılması için büyük methal 
kaptlarının yanlarındaki .köşkler

den birinin cKitap satış yeri> hali
ne getirılınesi kararlaştırılmıştır. 

de ilk çıkan talebe albümüdür. ları• na son günlerde rağbet art

ihtiyatlı olacağım. Garpte 1939 son• 
baharında hücum ve taarruza ge
çebilirdik. İyi mevsimin gelm.,,;ini 
bekledim. Bu kararını bizim lehi· 
mizde oldu. Silahlarımızın zafe
rinden o katlar eminiz ki her defa 
sında hücum anını bizzat •eçebi· 
liriz. Alman milleti beklemeğı bı· 

lecektir. İnsan hay~tını korumak 
için intizar etmekte olduğumdan 

dolayı bana müteşekkir olacakt'r.> 

- Mevlana! .. Bu nedir? .. 
Diye sorduktan sonra, yüksek 

ses'.e okumaya başladı. 
Mansur, kat'iyyen tel~lanmadı. 

Sakin vaziyetini bozmadı. Gayet 
tabii bir eda ile: 

- (Osman Mekin' in telif ettıği 

(1) (Haç) ın u'IUl ve erkıinı. 

Tiyatro hakkında bir 
konferans 

Önümüzdeki Pazar akşamı saat 
(20) de Emiııi5nü Haikevıııın Ca
ğ.aloğlundaki salonunda İstanbul 

Şehır Tiyatrosu san'atkarlarından 
İ. Gal•p Arcan tarafından (Tıyalru) 
mevzuunda bır kmıferaııs verile
cek ve Tenısıl şubcsı (Hissei Şa
yıa) pıyesını lemsıl edecektır. 

rç;;·b~;;·v;uaa~ui 
._~.....,----r...:ıı Ya=il: MAHMUT YESARi t' 

Ancak birkaç günlük ömrü olan 1 dalmıştı. Fakat o, ölümle pençele· 
l'." ~<nç ~a~rnlı: h~rlı~l~c bahtiy~r ~irken bile aşkı.ııı ılınıal eımı)ordu 
ilc~ddı. l\.nlllııhr aıle~.ı.nuı ne un,ıt- Bu hasta, zayıf kaJl.un, uç he(? gun 
kr ı · c ne_ '.ec!akarlıklarla İslanbub ı daha fazla ~aqıması ihıııııal, bu 
r: ı dcrd,~ı bu çocuk, bir dost eliie aşkın bir nıtH .. ''ll.'~İ~di. 
of,ı..annıadan, bir i"tşina sesi i~itnıe- A~ağı koğuşlardan birinde, sa· 
den şu ses~iz, Jalnız hasta hırıltı· balık~ in hır dilim ekmek ıstiyen, 
!arı duı·ulan iliiç, ter, cerahat ko- hastanede bhkaç gün daha yalmak 
kan, hastahane koğuşwıda ölüp gi- için yalvaran hastaları hatırladı. 

d<'rekti. O zavallıları nede: gücendirnıiş· 
Onu, bir iş tulsnn, belki de oku- ti? Kursağına bir dilim ekmek git

sıııı diye gönderıni~lcrdi. Köı·ü- mekle o hasta ölmezdi. Üç, dört 
niın dar, yekııasak hayatındun, şc· lokma ekmek parçası ona ııtırap 
lıirleri11 uğullulu baş döndüren ri- verse bile, istediğini yapmış olmak 
yakiır kalabalığına karışınca, şa· zevki, ruhan bir şifa yerine geçer
ıırmış kendisini idare edememişti. di. En büyük tedavinin rııbtan bas· 

Hasla başını koyduğu yastığın Jadığını fen iddia ·etmiyor mu.? 
alımda, hayatının en muazzez bir Fen! •. Tabiatin amansız kuvvetine 
tesellisi gibi ınektubunn, resmini karşı fen ne idi? Ümit kesilmiş 
sakladıjlı bu kadın belki de 0011 al· feunio kuı:taramadq°;'l hastaların 

~~ ..... -...... __ _ 

yamadık. Bunu bir misalle anlat
masını bekleriz; çünkü bize göre 

«asyııchron• u asenkrooa şeklinde 
yazınıik, muayyen bir transkrıpsi
yonadır. Acaba bu tarzın da aleyh
tarı mıdır"! Eğer buna da aleyhtar
sa, bizi tam minasile ilmi ıstılah· 
lara sahip kılacak transeriplionun 
ne olabileceğini merak etmekte 
haklı sayıluıx. 

Bunda son sınıf Webelerinın ve :r:ııştır. 

Konservatuvarın ikinci 
talebe konseri 

tedris heyetinin ayrı ayn, diğer 

sınıfların toplu resimleri buluna
cak. 

Aynea talebe taral'ından yapılan 
bal<> - tenezzüh ve seyahat hatıra-

İstanbul konservatuan ikinci ta- !arına talebe ve profesörler ta.ra

lebe konseri 31 İkincikanun Salı fmdan yazılmış makaleleri ihtıva 

günü akşamı saat 18 de Beyoğlun- edecektir. 

Seliimi luet SEDES 
da Fransız tiyatrosunda verilecek-, Albümün tanzimi için bir heyet 
tir. seçilm4tir. 

ı;ünlerce yaşadıhları, halta büsbü-ı edeıniyerek isyan eden şimarık in· 
ıün dirilıp ayağa kalktıkları gi>rıil- sanların hepsı çalışıyor muydu?. 
ınllyor muı·Ju? r Açlık, yorgunluk, onu tekrar lıas-

Sonra, şu ihtiyar, fakir hasta, bir ta edecek, üç gün sonra, belki de 
kaç gün daha yalarsa ne olurdu? 1 daha eprişan, bitik bir halde has
Zaıen kansız ,cansız bir adamdı; taneye dönecekti! İki kap sıcak 
sesı, gözlerinin ürkerek bakışı, ca- yemek, bir kuru ot şilte için, göz
hıl basıl terbiyesıle bir dilenciye !eri dolarak yalvaran bir fakiri se
de benzemiyor muydu. Dileneme
diği için buraya düşmediği ne ma· 
h1nıdu"! •Seni beslediğimiz k3fi! 
lla~·di git çalış!• diyerek kolundan 
lutuıı ~okağa fırlatıvermck pek 
kolaydı. Bunu lıerkes doğru. hak

lı bulur, kimse itiraz edemezdi. 
•Git, çal"!• diyeceklerdi. Şu, de· 
rilcri sar~an, ge\ı"şck sinirli kol1ar1 

adaleleri bir pcllc gibi titriyen ba· 
caklar ne iş göriir. nerede çalışabi· 
lirdi? .. Eğer amele ise; kazanıcnı 

elinden patron almasa, sendika 
gaspedecekti. 

•Gil, çalış!• Yaşamak, kazanmak 
için muhakkak çalışmak mı lazım· 
dı? Küçücük bir arzusunun biT da· 
kika geriye kalmasına tahammül 

vindirmek, vazifesini unutturmağa 
değer insani bir zevkti! Koğuşta
ki kuryolalara birer birer baktı. 

Ballaniyelere sarılmış kah sancı
dan kıvrılarak çırpınan; tırnaklari-

le şi lıeyi, çarşafları parçalıyao, kah 
başını yastığın arasına sokarak bü-

zıilüp yatan bu hasta insanlar, hep 
ayni talisizliğin kurbanları idi. 
Onlar; eski idarenin mağdurlan 

idiler. El, elek öpemedikleri ıçın 

amir olamamış, yüksek sesle ya· 
lan söyliyemedikleri için naıar1 

dikkati celbedemeıniş zayıf, kor
kak insanlardı. 

İşte bir iki sene ev\'elki istibclat 
idaresinin feci misalleri daha be-

oüz ortadaydı. Hiçbir meziyyeti ol
madan hesapsız para kazaoouş 

hatta mevki, şöhret sahibi olmuş 

cifelerin; vatanını kendi çiftliği, 

vatandaşlarını meçlıul babasından 

mevrus köleleri gibi idare etmek 
salahiyetini kendinde görecek ve 
içinden çıktıkları kütleye hakaret
le bakacak kadar arsız, terbiyesiz, 
kiistah türcdilerin hakkı hayatı 

vardı da, fakir \'e namuslu olma· 
sından başka kabahati olmıyan şu 
biçare hayat mağdurunun üç gün 
rahat yaşnmağa hakkı yok muy· 
du? Ve bu müsaade geçmiş günah· 
larm bir kefareti sayılmaz mıydı? 
Koğuşları gezdikten sonra bah

çeye çıktı. Arasıra, ince tiftik tif. 
tik olmuş, esmer bulutlarla örtii
len soluk bir mehtap beyaz bir du· 
man gibi bahçeyi kuşatmıştı. Yıl

dızlar donmuş birer su damlası gi• 
bi beyaz, renksiz görünüyerlardı. 

Bir çam ağacının altında unutul
muş bir hkemleye e&urdu. 

• ılA.-Jcan tıclf'J 

Badema bu atelyelerde aynı 

mektep ve enstitülerinin çalıştırıl

maları kararlaştırılmıştır. Bunlara 
Diğer bir söz de kabilse daha sa· 

liıhiyetli bir ağızdan çıkı:.uştır. Al· 
alacaklı siparişlerde muayyen bir man orduhrı başkumandanı gen& 

% de ücret ödenecektir. ral Keitel, yılb~şı münasebeti!• 
Garp cephesi askerleri arasında 

bulunduğu bir sırada bir basbibal· 

1 
de şöyle denıiştir: •Geçen Noeli 
Majino hattı önünde geçirm4tik 

-------------'- Ve bu hat zapt ve te&hir olunma.1 

PiYASA 

i-ngiltereden idhalat 
mallan geldi 

İngiltereden yeni bir parti itba-

deniliyordu. Onu geçmeğe muvaf· 
fak olduk. Bu yılı da Manş sahi· 
!inde geçiı;iyoruz. Bu hat da g~ 

çilmez deniliyor .• 
Bu iki vaziyeti birbirine yakla~ 

!at malı gelmiştir. Bu mallar me- tırmanın altında gizli olan tehdil 
yanında 7000 tenekelik saç levha, manası lüzumnodan fazla açıktır 

İzmir, İstanbul ve Mersin için 20 Bütün bunlar gösteriyor ki Alman 
bin ton nişadır ve 8000 ton lastik zimamdarları harbi bitirecek (;afi 

vardır. Bu mallardan bir kısmı darbeyi en büyük, hatta bugün ~.,. 

1 

giine diişmanları gibi görünen İn· 
gümrüklerden çıkarılmıştır. gillercnin kalpgiihına tevcih et· 

Dünkü ihracat ınek emelinden tamamile sarfıı·~· 

zar etmiş değillerdir. 
Dün muhtelif memleketlere 165 Maamafih bütün tantanalı söz 

bin lıralık ihracat yapılmıştır. Bu 

ibr&cat meyanında İsviçreya bar 

sak, ti:ttik, Romanyaya mandalina, 

Yunanistan ve Bulgaristana taze 

balık gönderilmiştir. 

Albn yükseldi 

ve nümayişlerin Akdenizde sıkı~ık 
bir vaziyete girmiş olan müttefik• 
!eri İtalyanların yükünü hafiflet
mek ümidile yapılmış olı'lası ihıi· 

mali münselip def:dir. Hava akın· 
!arının sık ve siddetli olması, tah
telbahir miicadelesinin resmi İngi
liz istatistiklerine göre haftad• 

Altın fiatlan d:iin birdenbire SÜ· (64.000) tonilato zayiata kadaJ 
ratle yülıelmeğe başlam~ır. Ev- yükselmesi hep Roma ve Grazinni· 
velki gün 22,70 olan altın fiatları nin omıızlarına tahmil edilen si.~· 
dün 2 2lira 90 kuruşa kadar çık· leti tehvine matuf olab'lir. Biiyu• 

' (Devamı Sa. 5, Sü. 5 del 



itler Noeli 
asıl geçirmiş 

a.n devlet reiainin 
Ylrecilere hitabesi 
~. 27 (A.A.) - D, N. B . nin 
ığııı.> göre, Hitler, Noel za.-. 
~ünıle işgal altındaki Frat1-

ınde , muhtelif tayyare fi-
, ziyaret etmiş ve Boulogne
rek Noel geceınni en yakın 

'i§ları ile .ıx.rabeı• ge.;irrnı..tır. 
fiiııü, hava ı. .... binde en !~la 
~lakıyet gösteren Alman filır 
~ liyaretıne tahsili olunmuş
Urettebata hitaben bit' nutuk 

1 trı Hitler, nihai zafere itima· 
~kı-ar etmı.ı,tir. Hitler, Noehn 
iÜnünü kara ordu:ıu a&loer· 

ır.aında geçinn~tır. --ilterenin Tanca kODMo 
loau Madrite gitti 

"""'1ra, 27 (A.A.) - İngiltere 
'lııca baş lton!OOlosu Gascoigne 

e ıitıNıjtic. Orada İııpanya 
11)'e Nazırı B. Serrano SuneJ' 

illere büyiik e~ B. Hoare 
~da Tancadaki vaziyet hak· 
Cl!rey an edece« m ü:Ukerelect! 

tdecktlr. 

Yugoslav 
Kabinesinde 
Değişiklik 

Başvekil Maçek 
ile g ö r Ü ş t ii 

Be1ıı·a<1, ?r (A.A.) - D. N . B.: 
Başvekil Tsvetkoviç. rdaı<atinde 

devlet nazırı Konstantinodç oldu
ğu halde. dün Hırvatistanda Kupi· 
naı'daki ikamf'tgiıhııl<in. Başvekil 

muadni Maçek'i ziyaret etmişler· 
dir. Sanıldığına giire, bu toplantı· 
da, kabinede yapılacak bazı deği· 

şiklikler görii~ülmüstür. Sloven 
partisi şefi Kulovez'in Y""' hüki'l· 
met.! gireceği 7Annedilmeldooir. 

--o---

Tuna da 
:;egrüsefer 
tatil edildi 

Günün l'levzuu 
Tlya.tır o 

lktısadi müna-
!Cenubi Pasifikte sebetlerin 
bir korsan gemisi gördüğü zarar l!ıı.tanbui ~t.'hir 1'ı~ alro u dram huuu gtircn Salu~va dü:-.i.ip bayı

k.Jsmında t~nı~il edilmekll' ulan hr. Bu ~ırada oda,\-a gir~o ltogo
•Aptal :ıo ilkıeşrin 1821 de Mos· jin onu llyıltır. Kadın ayılınca 
kovada doiian 28 ikindkanun 1881 pr.-nse ko~ar, Rogojini kovar ve 
de ölen Fcd.ır D<ıstO) dski'nin, prensle nlennıeğe karar \'4'tir, 
Fran.iız muharrirlerinden _ oıye- i ~onu Knrneyin , Şekıı;;pirin taci
rin hir Rusun yardınıile •ahnele~· ı ları kudar tüyler ürperti<idir: Ro· 
tirdiği talıkiyesi hafif vahdetten ~ojin . 'ıttasyayı öldürür, c aç~n 
mahrum romanından alınmış par·ı ~ar'alı ol~n pren tamamile bnda-

Nauru adasını bom
bardıman etti 

Melbourne, 27 (A.A.) - Avu~· 

tralya Ba•vekili B Menzies, bir 
bır düşman korsan gemisının Ce
nubi pasifikte kain Nauru adasını 
bugün şafaktan :ıı sonra 'i' ddet:e 
bombardıman eltigini bildinnl~tir. 
Maddi hasar biiyüktür. Fakat in· 
eancıi zayiat olmam~ıtll'. 

B. Menzies kocı.an gcınisıwıı Ja· 
poa bayrağı altında ve bır Japon 
i sıni taşıyarak hareket ettı~i ni ila· 
ve etmiştir. 

Nauru adôlbı 191-l e Alınanlara 

ait bulunuyordu. Fakat o tarih:e 
bir Avustralya harp gemis;ne tes
lim olmu.ştu . Ada, İııgiltere, Avus· 
lralya ve Yeni Zelanda devletlerl
n•n müşterek mandası altında ida· 

re edllmektedir. 

Ya.zan: Hamit Nuri Irmak __ ... -----
M 1\eılcr arasındaki iktısadı mü· 

nasebetkr. ticari .mübaddeler 15 
aydan oer de,•am eden mul:areb. 
yüzünden cok zarar gor!l'cittedir· 
Bu ;·olda muharıp dcvletlerııı ıPÜ· 
cadele i yalnız kendi memleketle. 
rıni.n ıkt" <liyatını değil, bıtarRI 

,.~ gayrımuharip diğer büti.ın mll· 
!etlerin istihsaliıtını, istihliıkıni , i· 
maliıtını , dahili is sahalarını dar· 
laştırmış, durgunlaştırmıs. 193~ 
y ılından evvel esasen buhran içiı!· 

de sendeleyen iktısadl şubelerin 
bir kusmının mefluç bale gddikle· 

ri görülmüştür 
Franı.adaki Mar<?9'1l Pcten'ın mıl· 

ıareke hükumett, btr lokma ekme· 
ğı atan. zayi eden bit' FranMza a
gır ceza verilmesin' kararla~tırmış· 
tı Fas müstemlekesi umumi vali· 

ç•lardır. la olur. lki rakip se,dikleri kadı· 

Ser.,.cr;, derl.e- y A z A N nın ce~i ya .. 

der, keyfine buy ~ 1 blllda 'abahlar· 
ruı., sefih ve ha· mi izzet S E O E S ıar. 
zan dıı sefil biz «Aptal• 193(· 

hayat ,,;tren Döstoyefslı.i, ·Ap· 19'1S tiyatro mcniminde tem· 
tal• L çok parasız kaldığı bir de· sil cdilmış olan müellifiu şah· 
vircle çırpı~tırıvermi~tir. eseri •Cürütn ve Ceza• ya naza• 

Mevzuu kısaca anlatalım: ran zayıf oldu~ kadar, 1935-

Natasya Filiporna adında çok 1~::6 tiyatro mevsiıninde tem'il e
ı:üzcl bir kadına aşık &ogojin adın· dilmiş olan «Karamazol ~ar~c. · 
da bir genç var. Bu genç bahası ;;. i !er den de '") ıitır. D~>loy~bkının 
)ünce büyük bir mira"" konmuş-j •on demlerınde yazdıgı •Karama· 
tur. ! ıoflar• da ·Aplal ın belli ba&lı 

s 1 k b · )' b' : kahramanları mevcuttur; fakat 
sinin Vişiyc getirdiği milyonlarca 0 ~ en,::. 1 İ/arls~şı~ ~r ~red"n•, müelliiôıı eıı mes'ut devirlerinde 
f1~ank ianNien baı.:ka, Tunustan, var. rens ,_yıtş ın .,·ıçre e a.. · 1 · d ı t • h · ti d ' · d'ld'kt R d" u1cr erın < ça ı~ iKi ~n !'J~C er a. 
C 

· d d h' ·· t l k h ı vı e ı ı en sonra us)·aya on· .. . • czavır en a ı mus em e ·e a • ü 
1

.. U k k.r bala d lıa mukbclhr. dnbrı vazıh bı~ll, 
• • meıine yardım_ kını~ yaptıkları vardımlar, teber- m ş ur. •a a a rm •n ge- d h ı d ı 

B 1 
tt k • 1 E . • 1 d a a o guıı ur ar. 

UZ ar gı 1 çe . Londra, 27 (A.A.) - Iınparatoı-. ;rükr ayni mahalle ırönderilmekte· nera peııçıne sııınır, genera • Büyük bir zorluk1a tellıise •·alı•· 

Kanadanın pilot yeti9tİr· 

ı 1 • K ~ una :a;:ı:ik: ~a~;~ y.:;!ll!•& yer1"'.. 1 d d 1 ı' ,,, 
dauıı . yudımı ıle alakadar ıncsele· alışları dillerde d('slan olmuş bu· tirir. ı;ibi sabne,·e konan &erde ınefhum 

ç o ğ a l ı 1 O r 1 ı ·ı. tıllot yetişhr~ .P anına ana· dir. Serveti, milli ck?nomisi, .tok ığımıı ınenu an ıı s;;..~ı ao.,. 

l ah:n he!~acıl& 
bir teklif 

r.a 

Kim ne der.e deısiu. tahin heha· 
oı h"m be.le) ici, hcııı de !enet ha· 
luınııulan pek enfos şey .. Jo'nkat, hu 
besleyicj, enfe. tatluuız, ne ıı;i.n 

daha ı.i)·ade çec~ııilendirllıni)·or, ter 
kiunül ettirilıni~ ur? Bugün o t·<1nu11 

tahiJı helva~ıuııt, ancak üt: C"e _İt~inl 
yi~·ehili)oruz: Sade.. Kakaolu. .. 
Şam f1'1ıklı .. Onun bir de rnnilya 
,.e portakallı~ı vardı ki, ne~ense 

onlar, çoktan ortadan 'ok. oldu. 
Hnlhuk.i ""ki ~anilya Vl' porıakalh 

helvalar, kakaoludan daha 14'zze1 
li. daha hoş, daha hafifli Benim 
bu yft2nn üzerine. bazı hrlvacı u&

tuları belki onları yine ·' apurlar. 
Fakat hani bunun uıanılMlinalm 

hanı güllü~ü. hani <:ıleklisı, han. 
vişneli•i. haııi ~dtali '<' ka~·ısılıs.ı. 
haııi kavunlusu1 hani ıııuzlu!-.U, ha
ni ihududulu'u. hani sütlü,ü. ha
ııi kn~-n1aklısı, hani :.:.tkızlı~•. (Ja .. 
ni fındıklısı, cevizlisi? Bunlar şa· 
ka, yahut alay gelme. in i<c ha! 
~ekerei dükkanlarındaki akiJd~r 
den tutun do birçok ~ekt<rlemelere. 
tatWara karı tırılRn bu mi~ kokıt· 
lu 01eyvalar, güller, sütler, kay• 

Bükreş. 'n (A.A.) - Stefani: leria müzakeresi için iki Kanada lunan 1939 EylO.lünden evvelki Prens Mişkin orada cüze!, hari· namına h~mcıı hemen hiçbir şev 
Tuna nehr: buz puçaları sürüle· bava n1areşali Londraya gelmiıjler- Franııa lktısaden bu vaziyette bu· k~l3,de gtizcl biz kadı'."n re~~,ı~ı j .l;.alınıunı'ıo ~alıuz eserin heyttan.a 

!emekte olduğundan seyrüsefer ta· dir. Diğer taraftan yeniden bir lunurken, komsusu Belçika. ı~fah ıoorur. Bu kadın, zen~ Toç ın n verecek ••bneleri bir araya toplaıı
til edilmi§iit'. Kezalik, Giurgu ile miktar Kanadalı ve Avustralyalı içindeki felemenk, Danimarka, büyüttüi:il, Mınra aşık oldugu bir mı tır. Bıı bakımdan romanın Hh· 

gt-On, 27 (A.A.) _Havas: Rusçuk arasında saUa~la yap,lmak· pilot da anavatana muvasalat et· Norveç, bitaraf İs\"eç kendisine ök•ilzdür. Fakat Toçkin ba~ka bl· ne1
1
e..tirme tanı muvaffaktır diye-

z büvük elçisi, Hariciye ta olan .set·vis de tatil olunm14'tur. miştir. gıpta edilecek bir halde bulunmu· rı.ile e~l~eie karar verince ka· biliriz, çünkü e§er, uzun n hiç de 

maklar, zaten yarı yarıya ·ekcrdf'D 
ba ,kil bir !•:V olmıyan tahin hel
,·•s.uua içint n~den &irn1t'sin an
ki~ Onu, satie }"tnnık İ>ii;a.-ı, yine 
aadoııiwi alıp y•sin; fakat a!Od.-nin 
vi~ncli, ka~·ıı1lı"'•ı lÜıdilokutnun 
(ÜllÜMİ, aluzlısı, kayınakh&ı gibi, 
tahin bekasının da. pekala çeşiı· 
lileri yapılır. Fakat bunları kira 
yaapcak? Bunların )·azına'ı bir 
den, yapnıası da tabii helvacı us• 
talarmdan ... Kulagnna çalın<'.ığına 
göre. cok eski zamadardn bu ma· 
barettin pllüa.ü, sakızlısı uten ya'" 
pılırmı~ ... Bakalım, beuim bu ya· 
nuı üzerine ilk mandalinalı, yahut 
çilekli helvayı hangi uıta yap .. 

rak?. 

B S 
Buzlar, Karadenizdeki Tuna agız· • yorlar. dın bu ızclıvaca mUmaneııta kalkar, itinalı tercüme edilmeıni• tizadlır 

. mer V ~leıı'i ziya- k" • J ' !<ltrek Franııaya gonderilecck !arını tıkadığın<Wt bir çok vapur· Amiral Darlan Petain ve Gıda maddeleri de dahil olduğu bunun_ üzerine To~ ı~ ıle gene~a ra rapeıı, seyireU..ri b<'nzeri pek 
1'@ süt :me6&lesi ile :rr.ıısıı !ar Galaç ve Sulunada mahsur bir Hunt.ziger ile görü9tü halde fabrikalarının iptidai mad· Epaaçın onu Ganya ıle evJ...cıır- nadir ıörtilea bir brvecaua dü. Ü· 

Bern, 27 (A.A.) - D. N. B. nın mek kararını verirler. · 
irine yollanacak peketltt ıne-l vaziyette ]qalımşlardır. Buralarda delerinin yüzde 7-0 kısmından daha rü;oor. 

h-'·kmda ce-van eden m" termometre sıfıı'lian •<agı 15 dere- bildiı·di!line göre, Fransız bahrıye f 1 .. t 1 k 1 . d A O gtin Ganyanıu evine birkaç • .... ·~. u- -. . 
1 

D 
1 

, az asını mus em e e crın en, ~- k da .1 R .. 1. N • • 
~eler etral'ında görüşmüştür. ceye düşmüştür. nazm amıra ar an, Parısden jantin, Şili, Kanada gibi deniY. aşırı ar a şı " ogoJın ge ır ve ata&· «Aptel• ın en nıuvaffak tarah 

üthiş kasırga 

ijbada 40 kişi öldü 
blaı:ı.ca, 27 (A.A.) - Hava.s: 
lıhmet mın takasında iddet
lı:asırga çıkmıştır. Çok mühim 
'l'\ıkua gelmiştir. Yerliler a· 

10 ki§ının ôldüğii haber ve. 
tedir. 

KÜBADA 
ı..ana. 27 (A.A.) - Havas: 

a adasında şiddetli bir kasır· 
~ ve 40 kişinin ölmesine 
~darının da yaralanmaama 
~İJ'et .enniftiı:. Mühlm huıır 

gelmiştfr. 

Vic y'ye dönmüş ve derhal ınare- ı mahallerden getı'ren bu ınenıleket- yawn yüz bin ruble vereceğini SÖY· 
1 d 

temsilidir. Tek keli nıc ;ı,. •AP--
Bir lsvıç vapuru torpillendi şal Petain tarafından kabul edil· ler halkının iktısadi vaziyetini, lş er.dıGeee Nataı;y:nın evin e suk~rc tal· ın temsili bir ""heserdir dlye-

miştir. Amiral, müteakiben harbi· h . 
1 

. . f h . 1 ı· . go"z. var r. Orada ka ın prens l'ıliş ıne acım erını, re a sevıye er nı .• G .
1 1 

. . 1 . biliriz, Basta -artık kendisine bu 
Otman Cemal KA.YCILI 

Stokholm, 27 (A.A.) - 1253 to· 
nilatoluk Manger İsveç vapurunun, 
Cardi{f'den Lizbon'a giderken At· 
!antikte torpillenmlıı olduğu bildi· 
rilmektedir. Vapurun müretteb&· 
tından ""kiz kişi kayıptır. 

Bulgar hariciye na:ıırı 
izahat verdi 

So:fya, 27 (A.A.) - Stefani: 
Bulgar hariciye nazırı Popof, 

parlamento hariciye encümenind' 
beynelmilel vaziyet ve Bulgarista- ı 
nı alakadar edeıı meseleler hakkın· 
da•izahat vermiştir. Toplantıyı mü· 
teakip Popof İta! va elçisini kabul 
etmi!;tir. 

ye nazırı General Huntziger, dahl· 
1 

. . .. .. nd 1 nd b'l ' c· anya ı e ev eneyım mı, ev eıımı· erımız onu e can a ıra ı ır, ı· . '? d' •. k' A temsilden onra büyük san'atltir . . , . . reyım mı. ıye sorar . .ı. 'ıı~ ın • p- Papanın Noel 
hitabesi 

!iye nazırı Peprouton ve maliye na· 
zırı ile de görüşmelerde bulunm\IŞ
tur. 

HOLLANDA 
DONANMASI 
lngiltereye götürülen 
Holanda harp gemi .. 
lerinin inşaatı bitiyor 
Uındra, 27 (A.A,) - Reuter; 
Halen Londı·ada bulunan hollan-

kırlcrımıze genış muhakemeler 1 t 1 1 . . .. 1 B di~e bitap edec:etimiıı:· Calıide Son· a • ev enmemesını so~· er. u sı-
yapmak imkıinlarını buluruz. Ay- rada Rogojin gelir, Na;asyaya }Ü• ku olmak üzere , bilttm san'atkıi.r-
ni suretle iktMı.di hayatını saydı· bin ruble verir. Kadın paraları o- tar emnbiz birer şaha.iye! keo;iı.li· 
ğımı~ memleketlerle \ 'C umumi cağa ' atar, , onra Ganyaya paraları ler. Sahne vrniyoııunda aşaiı y•· 
heyeti ile Avrupa kıt'ası sakinler·· ocaktan almasını söyler. Eğer pa· karı sıfını indirilen •Aptal. ı itti· 
le mübadele vap:ın deniz aşırı ma· raları ateşten çıkaracak olursa pa· yük san'atkar Talil Artemel, ev· İapaayada tasvip edildi 
hallerin m<'zkur m'llctl!'rindeki e- ralar da kendisinin olacaktır. Gan· zaı, müellifin tarif ettiti maı;um 

_.L fi · · ı Madrid, 'rl (.A..A.) - Papanın, 
konomik vaziyet zorlaşını~. darla~- ya reddeder, Nata.ya da Rogojio tavırları, çocua. sa yehnı, ..ı gun 
mı~. milletler arası ticarete deniz ile çıkıp gider. benzi, sar19111 batı, toy koouşuııu Noel münasebetil4, adil bir •ulh l-

.vollarııım kapanmış buluııması, ile sahne versiyonunun koyduğu çin yaptığı hiiap, İspanyada tasvip 
Mişkin Natasyaya aşıktır. Fakat -~•ı ..... _~, 

bıtaraf, gayrimuharip memleketler •O• ın soluna •İ• koyup •10• yap· 1'W me ... .,....r. ayni zamanda Aglae)·i de sevmek· 
ha

lk. ını rktısaden muhariplerinki- tı. Cahidc Sonlru seyircilerini, - Falanj partiııinia reami orıılLlll o· 
tedir. Bu iki kadının da prense 

ne yakın bir dere<-ede mutazarrır karıı besledikleri ruh haleti için· rin altı tabolsunda da lıeyecaa ve lan Arri~ g117.ete&i di)'Or ki : 
eylemiştir. den çıkılmıyacak kadar karıljlktır. beleundan nefessiz ve bndina Papanın ufuklu açan nulKuıuı 

Ge\'<'n halta Berlinde Alman ·a Nataya cennetlik biz melek kaclar hayran bıraktı, bıiyük bir beyecanlA diııledlk. Bu 
ve Romanya hükı'.ımetleri nıümes- gü~el, fakat cehennemlik hi~leria Kısaca oıöyliyelim: •Apıal• ıa nutuk, bWın J>epmi:ıin ınAııeviya· 
sillerile imzalanan iktısani muka· zebunudur. Bu iki kadın biribirile tem. ili Türk ti)alr06unda göğ•ünü tını yükseltmiştir 

NO T .L A R 
dalı bir deııız subay' Hollandil.nın 

istilası sırasında inşaatı bitirilme· 

miş olup ta İngiltcrcye getirilmiş 
olan bazı harp gemilerinin inşaatı· 
nın bitirilmek üzere olduğunu ve 

bunların yakında müttefik deniı 
1 kuvvetlerine iltihak ede<-eklerıni 

vele ile protokollar hiiküml<'dne ~kabete girişirk-r vr bir g\io kuv- kab:utacak mutlu bir hidioedir. A.rriba sueteııi, tııı Noel ınüta• 
göre, petrollerin, bakır ma<ienleri· vetli .bir kavgadan sonra Aglae gi- San'atkirlarımızı tebrik ederi~. rekMinden dolayı büyük bir meıu
nin istihsalıitı, zıraatın ıslah ve in- dM"ken prens onu takibe hazırlanır. S.Limi l•ut SEDES nuniyet izhar etmekte ve bumı. bel· 

Ne keroımet 

~ancnwlla Aımn lli'• pelı. 
~Ver, Sever Mll\lWI yine DM!§ 

~, sö.dür: «Deltbai sevdiji 
~tiyi ~erde.il yere vurur!• 
ltrter. 
.\Mm U ·, ılünkü ha M1aka· 
itte: 

..._ Ah11anya Britanyaya k•r· 

bir ~v1er haaırlı~·or .. 
na~lıgıııı koymuştu. Nane· 
•lla bunu bana gö•lererek: 

Doıttuın A!-:>ım yine ne ke· 
~trıN bu l>övle?, 

Uiycrck devam etti: 
I .._ Sanki h~rhin başından• 
tri bu işin yeni farkına var· 

'lıış gibi bizim Asını değil 
"ıi?, Elbette ki, dil ınan duş• 
ıı.ıııa rahmet <ıkumaz. 

.ı\ltın 

fi atı 

1tnen101J a: 
- Üstat larkıuda mmn lıor 

tUn muntazaman altın liatla· 
lı~ı haber veren hir gazete 
~lir.. 

nedim. Gılelrek: 
- Farl.ında değilim amme, 

~trhaldc bir altın babawuıı 
ta<etesi oha gerck .. 

))iycrek ilil\·~ elti: 
l; - !lfaliım a, imanla altıma 

>nde olduğu bilinıııc:ı. Fakat 
'• da bir i.ıjte bôyle ur veıi• 
•~ılar. 

Re•samın 

istih:za•ı 

Karikatürist •nıih\·~rin nta .. 

ğaza.sı• di) e bir re&iıu ~iznıiş. 
Ortaklar bilanro ıuüııa•eheti· 
le konu~uy-0rla~: 

- Ne sattık?. 
- Bi.;, çalım~ 
Nanemolla da bunu görıııiiş; 

- Re~saınıu istiltza~ı ... diye 
işte huııa derler. 

Di)·crck, -.özünii ş<iyle ta· 
nıamladı: 

- Karikatürist herhaldt. ve 
ayni zauı~ııda kendi gazetesi· 
ni de hatırlatmak isti~·or, 

Beyhude 

yırtınma 

İftira, tezvir ve sanıan al· 
tından su yürütmekle daima 

şahsi menfaat t;ırafmı tutan 
nıôhut gazete, sayfa adedini 
çoğaltmak ve giiya tesir ya· 
rahnal< için bir anket yapın11ı. 

Naı,emollaya: 

- Üstat ne buytır11lur bu 
ankete?. 

Dedim de, gülerek: 
- Beyhncl.e yeN yıriılunaL 

derı.r. 

Dedi ve iliv<ı etti: 
- O aaketleriıa nasıl buır

bndıCını IH~i01 kadar 9-le· 
rinde ve liki.rleriııcle ieeir ya· 
pılmak bıt8'lealnı- ele ltili~. 

A. SEKii!. 

kişafı için Almanya hükümeti bir ~:::::::::::::::::::::::::•İki de ·Kahraman ordlı!M• arasın· 
düzüne milyon ley ikraıat.l{apmağ· B & da bir sulh imkAnı emaresini tet-
teahhüt eylemiştir. Bulgaristan, D..,.,,ı• eR oeıı oluuıaa l>lr •alUıt .,. macera romanı kil ettiği ümidini ileri sürmektedir, 

söylemiştir. Bundan başka, Hollaı'· 
da donanmasının ek,eriyeti kuı·tul
mağa muvaffak olmuş ve bir çok 

harpgemileri muhtelif denizlerde 
müteaddit vazifeler deruhte etmiş 
ve bilhassa korsan gcınileı·inin ta
kibine memur edilmiştir. 

Yugoslavya hükO.metleri de buna 
benzer, iktısadl mukaveleler imza· 
lamışlardır, yahut evvelce aktcdi· 
len muahedeleri yenileTne-ktedirler. 
Kendileri esasen ze-ngin \"e tam 
müreffeh milletler arasında bulun· ı 
mıyan mezkur küçük milletleri'l, 
Orta ve Garbi, İtalya gibi Cenubi 

General Nogue& Avrupanın yüzlerce milyon ha1kı· 
Afrikaya dönd~ nın, 1939 Eylulünden evvel dcnız a-

R b t 27 (A.A) 
_ H . şırı kıt'aların kaynaklarından tc-

a a , . ava~. . . . . . . 

Rohenson Adası 
SiNEMADA 
Londra.run ıeogın v~ .':Whtetem. aa• 
loalaruıdaıı .. ynlaı•k • Çılgın de
nlıle-tdt- bir çok mu<-'9deleden Sôl'lıra 

......, bu- adaya dU&C>" bir nltenın 

tnblatle ·e vahşi h•yvanlarla 
mucadeleterı • 

rREDDY BAKTHOLO th"W 
İ<laDbalda !Ilı. cl•fa olarak bu biiJUI< 

Türkçe söalo filmi buı-Un 

Arriba makalesini fÖ'Yle 
mektedir: 

bitir· 

Bugün İap~ya, Gt-neral Fran· 
koıllm vuiyeti tetk.ilc ettiği illt 

harp günündeki aynı siyaseti <Mı· 
ğ~ takip etme.ktedir. 

Hatırlardadır ki General Frazı. 
ko, Arribe gazetıes.inin bahis mev

zuu ettiği :nutkuftda İspanyollarıı 

F 
• 

1
· · G 

1 
N mın edılen ıktısadı ıhtıyaçlarının 

as umumı va ısı enera 0· _ . . . 

tam bir bitarafld< muhafaza etme
lerhıl emretmiş. fakat İtalyanın 
barbt> gırmesi üzerine İspanyt1 da 

1 

d . t ' k. ld yuzde 50 nısbetınde dahı karşılan · Tıaksı·m S. d 
gues yanın a maıyc ı er anı O U· • • d ? ınemasın a , h ld t · ı v· h 'd ması ımkanı var mı ır · gayri mııba'!'ip bir devlet vaziyeti 
gu a e ayyare ı e ıc y en . • il•••• ••••• 
C bl 

, 
1 

. t' G 
1 

Muharebenın dogurdu u ıktısa· Buııun sut ı de temtltıtıı rnatıno alm•..tır. 
asa anca ya ge mı ş ır . enera . . . , ..,. 

ı kk f t d R b t h k t dı venı, yenı zorluklar, muhtelif 
ı teva u e me en a a a are e · · memleketlerdeki halkın çocuk, ka-
l etmiştir. 

Mısırın harp ka•şuında 
vaziyeti 

Nevyork, 27 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesinin Kahire muhabı· 
rine göre, Mısır p:ır!Amenlo.su gizi' 
bir celsede Mısırır harp karşısuıda· 
ki vaziyetini tetkil< etnııştır. 

İyi maltı.mat alan mahfillerd~n 

öğrenildiğine göre Mı>ır ırunareb<: 
d1sı vaziyetini muhafaza edecek· 

tir. ---cr----
Kağıt ve kırtaıiye ta1arrufu 

dm, erkek, gen<" ve ihtiyarlardan 
mürekkep kitlelerinia hayati ka· 
bili yet !erini. mukavemetlerini, f• k· 
ri kuvvetlerini Q(' zayıflatmaktadır . 

Teknik sahadaki büyük ilerlC'me
ler. iktısadi şerait gibi, ferdi haya· 
tı da eski basct tarzından vep. ye· 
ni \'e dağdağalı bır derecev~, vaı<r 
yete gctirmi ·tı. Muharebcnın hu· 
sule g••lirdi.ğı iktısadi yenı zorluk· 
!ar. bu sebeple tahribatını genişlet· 
mekk kuvvetlcndırmektedir Sul
ha, sükünete. normal vaziy.ıtc dön· 
mek milletlerden uzaklaştıkı;a. bü· 
vük df'vletler arasındaki muharebe 

Ankara, 27 (İkdam Muhabirin· devam ettikçe, iktısadi nizamlat .'1 
den) - Kagıt v~ krrtasıve ~in Vf:· muhariplerce yapılan hazırlıklara , 
lkiıletlerin bütçe tasarnıfatından kurulan planlara ra{ımeıı ıırmerell 
Milli Müdafaa Vekaletınin istiarıa· net•celer veremryeceğini söylivebi-
111 Vekıller Heyetince kararlattırıJ· 

1 
ııriz. 

nııştır. 

SENENİN EN BtlYDK FRANSIZ FİLMİ Pazartesi Akşann 

MELEK FIRTINA 
Sinemasında 

A>)r. . Heyecan ve İhtıru hl.9lel'mı canlı brr . urette göı;tettn muarı:am tilmUı Bat R.llf'rinde: 

ANNIE DUCAUX ER~~~ı:~~= 

2 BilyOI< 
I p E K 1- HAYDUT AŞKI (ÇİSKO KID) 

İll.Nnl ın.da İ"'8..tı11lda İlk del• olarak 'biiyua 

BfıtBolılecBEZAK RO:MEO 

2-ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKTE 
ve~- ARŞAK PALABIVJKYAN'ın Şahl"eri 

Buı;üo sııat 1 clt tıeazilAtlı ııaatin.t 
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AKASYA • • • 
Nakleden: Faik BERCMEN 

Geceydi, otorr.obıl hizla ılerliyor 
ve arabanın tenerlerı <k•ranlığ> ln
rer ok gihı deliyordu. Zaman za
man yol tümoeklenıyor, <;Ukı.ırl<19ıp 
luvrılıyordu. 

Küçu.l< bir koruluğun kenarın

dan geçe!'ken birden iııfıtaka ben
zer 'bır "'6 duyuldu. Ara.ha bir iki 
kere sallandık.tan sonra durdu. Er
k.ek kapıyı aç.uak "°töre SOl'du: 

... Llıstık mi patladı? 
.. Evet efendım. 
- Yedek var mı? 
- Var efendim var. Beş dakika-

da değiştiririm. 
O va.kit erkek yanındaki. kadma 

dönerek: 

- Vak'ayı banii l .. krar Jazl11Jlt'ı

n:12? Unuttum da. 
Erkek ağır t>ır eda ıl• dıılattı: 

- Bu pek. aade bir hadj,;e(jır, 

Şimdikı gııbi sakın bü geceydı, ı'i.ız

gar &ıniyordıı. Süleyman Hamıtle, 
Dl! a~ki gi.bı otamotıdden ınıp 

por ~~ıni bıtirınceye kadar aolaş
m.ıoğa karar verdik. Birden Süley

man Hamit, beni çağn'dı. Bu ağa
eın önunde duruyorou; şım<li be
nim durduğwn şekilde. Tekrar ede

yim ki ortalı.kta ne bir hareket ve 
ne de bır ruzgar vardı; ve h>ı; bır 

yaprak Cmıldamıyordu. Süleyman 
Hamit giiıi ben de bu ak""') a ağa-

- Şoför işini bitirinceye !tadar cının ~iddetle sallanm.ıı<t.a o!J.ugu-
btraz dolaşalım nn? dedi. nu gördüm .. 

Kad:wı ııadece: - Sallamyor muydu? 
- Pelrili. diye c~ap verdi. - Şiddetle sallanıy<>ı-.:hı. Elimi 

Konı güzeldi. Kestane ağaçları, uzattım \-'e bu- dalını tutmak iste-

İKDA'li 
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Beşiktaş yarın Galata
saray la karşılaşıyor 

- -• • 
•• • .ı•ı 

Soldan .. ta: 

- --
·- Galatasaragın bu maçı kazan

ması ihtimali kuvvetlidir 
l - l.ri>k ve ytldız.J.u· ihru. :.! - 00· 

let.4 - İsrnuı ter:<ı, bır erkt:'k l:iını. 5 - Li-k maçtc.rnıın ikinci devreainde yapı-
8jr hit.t.V edutı,bır dii\.t!'t.J kabul. 6 - lacak en nıutıım maçl~rdıuı bırj de bu 
Roıneo'nun evgıli:ıı , bıt h11.rtın oku

nuşu. 7 - Bır em11 , ıt·~·ı. g - Bır ~tlı, 

bırdenbire. 9 - Soı·u edttlı. dü.ny4l 

r-.-.., &flltı: 
1 - Madenl ilık -. dugme. 2 - T•-

ahtta paı..c:sr guuu yapılın~ıı kararıa,tı

rılın~ ol.il.n GaJatab<ır..ıy - B~k~ ma
çıdır, 

Re-:n11 karşJl<ış:mal:ann başından beri 

Yll', sudü idman yap._uı. J _ Kokmuş yaptım butlin maçJarı gaJıl:ııy~tle oıtı

ceset, bır edatın kı!'altılmıtı 4 - Son- ren Be.l;.ıkt.."lş takımının bugi.uıku dun.ımu 
sw.luk. 5 - Bır edat, tez. 6 - t•'en1.1 de- üzen.nele tevaldcur ederek mUtaıea yü

gil, btikb.ıl. 7 - Ey Allah, ey 8 - rütmek o k;ıdar mfrhın1 bır me-sele ıeş
·Tembellı.k. JeD-L.Şbğın tersı. 9 - Bir kil etmez. Çlmk\ı Sıyah-beyazhl.4lr geçen 
edat. aeneki oywtlann sonJarına doğru elde 
l:nelki b11l•MA••0 JııaUff.Umit .. kil: 

BUGÜNKÜ 
-· ......... --·-. -

MEKTEP 
1 - ------

1 ~AÇLARI 
· Kabataş Boğaziçi 
1 ile karşılaşıyor 

ettikleri çok fena neticeH·re rağmen bu 
2 1 3 4 5 6 7 8 9 sene hakikaten iyi bır vrıuyete girmjş- İ~tanhul Erkt~k .l\lektepleri 

~ Jeı·dir. Takırrılanndakı eski. v<: aynı ur- Futbol Lik fft'.\ eti Başkanlı-
! mar..da oylln kabiljyetindt·n bır çok şey- ğından: 

: ( leri kaybebni§ olan e_lemantarı çıkaran 28/12/1940 Cumarl""İ günti 
f Beiiktaşlı!ar, bugün gf"nç, ı'o:ıal bıL· eki- Bcşikta~ Şt>rtk Stadında ya-

p A LYA ÇO •U 
E L A•K ~ y 1 F 
y A .H N t • u LU 
D N 

ı , 

1 MÜSAH.A.I:"~F ı 

ÇÖPÇA 
• 

Acelen ne çocuğum?. iki s 
ne dişini sıkamıyor musun 
Akşamları çıkan bir gazete •E\•-ı Bu çocuklar, mektepte mı 

lenme teklifleri• neşrediyor. E\- yorlar, evlenmek mi düşün· 
lenmek niyetinde olan genç ve er- lar? 
kek okuyucuların gönderdiklt'rl - İŞTE BU YALAN! -
mektupları okurken, bir parçacık 
şiip~lenmedim, desem, yalan! 

,2() Y3§ındayun, esmer 

etinde uzun boylu genç bir 
Çünkü, mektuplardaki •İfade 

tarzları• pek birhirin~ benziyor. kızıyım, orta tahsilim vardır. 

Evvela, üç mektuptan, şu üç sa
tırı alalım: 

zel el işi ve yemek pişiririm. 
bir ev kızıyım. İyi bir aile;;e 

• Vücutçe hiç Y A Z A N subum. Mu 

MAHMUT YESARi 
bir sakatlığım 

yoktur. 

hımın 

mes'ut ede 
cek vasıfta • Vücutı;e hiç 

bir sakatı olmıyan ... 
• Vücutçe sakatlığım yok.> 
Mektuplara göz gezdirelim: 

- ACELE BİR TEKLİF -

l 
ır.asını isterim ..... 

Bu izdivaç teklifini okurken, 
lıma, me§hur fıkra geldi: 

E 
gürgen, dişbudak, ı.lılaınur ağaçları dim. Aru;ızın ağaç hareketten kal- 4 

taze bır yeşıll>kle dalgalanıyordu. dt. Suley nıan Hiımıt te benım gıbı 5 
bin sahibi bulunuyoliar. Böyle bi:. on ı k ı 
birle h1c; yenilmeden b·ı~üııi.l bulan en pıa aca mu~· ar: * T~p Fakültesı 4 üncü sınıf tale-

l ı kuvv~tli \>Wnpiyon nan)zt>ılinin nıü~- Saha kon1iscri: 1. H. Turgay 1 be ·nderıını. Türkçeden ba~ka 2 li-

f N•D ô E IÇı 
M A Y il P 

1
11 T • 

Menküp yezirlerden biri, 
vilayetlerden birine vali ta)! 
lunmuş. O tarihlerde posta, 
graf yok, posta tatarları var. ist 
bulclıın her posta gelişinde, ta+ 
ğası, vali paı;ayı eteklermiş: 

Ka<lmla erkel< o\Cırn<Jlbılden ine- bır dal koparmak üzere kolunu u- 6 R ••üz OLEN bel h;ırekeı111e karşı açık bir emniyet Hakem: Ş. TeZ<·an <ane hakkile vakıfım. parlal< bir •s-

H ı
hısseımemek kabil _değildir Ancak b. u Saat tikbale namzc·dim. Operatör olmak 
satırları yazarken kabank b'r puvan Boğaziei L. - Kabalaş L. 13.30 '. i<livorımı. (8000) liralık nakdi ser-
dereresi olan bu kıyme\l; taıcunda. bıl- Haydarpa~a-Durüşşafaka 14.45 velim vardır Aşağıdaki <artları 

hassa son .katşılatıtııı Kasımpu.şa takı- haiz hır ba.vanla bir yuya kurma\t 
• 

p 

~,~ ~ :ıg tı:·~ E 
~ 

y ÜZ Ü AK DiY E 

rek yavaş adımlarla ytlrümeğe zalm)itı. Bır.u ..onra ağaç gene -bu 1 

~adılar. /-,;; >iii• da vardı, a· seıer daha Jıddetle- sallanmağa 8 

ğaçların arası ve yollar olchrl<ça başladı. 

ııyd:wılıklı. Kadın erkeğın koluna Er.kek sustu, ıkadın: 

yaslanmı§ yiı..rüy>ordu, sağda oıığDç- - Hepbi bu k..aar mı? dedi. 
ların altında esmer gölgeler göriı- _ liepsı bu kadar. Bıı· <:e) rek 

nü.yordu. •at sonra Süleyman Hlinut öldü. 
Yüz adım kadar gıdırıce, kfıçW< Kadın bzraz d~ünd\J: 

bir Jrulü.benin sı.kıetı g&llenne i1'lş-
1 

_ İşte işın garıp tarafı da l:ıu. lb birinci ka. Cumartesi 
ti. KulUlıenin y_anın<la Ü<; buyuk] _Aga.:a ıy>c:e yaklaştı, tereddutle 8.00 Program 
lıavak ağacı efl.ik.e ser çeıiııruş uuı- eliru uzatarak bır yaprak tuttu. A- 8.03 Ajans 

19.00 KonU§IDa 
19.15 .Müzık 

mı na karşı - bir çok nokSclnJa r buJwı- d . . tarafında toplandıgını umuvoruz. Kasım_ ar1.usun ayım: 
duğw\u ıtırat etmek zaı,ıretuıdeyız. paşcı _ is\Qnbulspur maçı ·i:Kl' bize daha ı 1 - Her se\·den önce temiz bir 

1 1 ... 
Her hangi bir futbol m.~çında ba:nm z.ı;vad-e bı. · beraberlik koku:ııu ,·e-rmek. ı ::ı!le kızı olniası sarttır. (Tetkık 

takım der~ce iUbari'e ıw ohJr:-ıa olsun tedır ' 

nazarı itibare ahnm.::ılıdır. Beıiktaş ta- Hoıa~.a bu haftdki m~~ar ger~k bi-
k.ımı en ön sa.tını işgal ettiği bir lfUme- rincıhk. ve gerek~ dördlıncüchık l.>akı

nin o7unlarına devam edi'rkeıı son Al- ının<lan ciddt.-n kayda d<"Jı.:L'r bıı ınahiyct 
ar.ıetrı1ekıt>dir 

tun Tuğ oyunWlda oldukça sar.-ılnuştır. 

hakkım mnhfuzdl'.r.) 
~ - Yaş 15 - 20 arasında olma

lı, tip mcvzuuba'ıs degıldir. 
'.< G'izel olduğuna kanaat ge-

- Dev letlüm, ben, İstanbul 
çıkarken, sadriizamlığınız kon 
!uy ordu. 

19.30 Ajans 
111 45 Müzık Bu sarsılı~. bu hafta yapılması tahtı ka. 

20 15 Radyo Caz. rara abnan G. Saray maçuıda onlar ıçin 

IU)'OrdU. Buraya gelmce edı.ek gay- ka.ı;yada hıç bır hareket ve sarınn- 8.J8 Muzik 
rlihtiyarl dıuraklad, ve: tı gıorı.innıuyordu. Kadın sordu: 8.45 Ev lıadmı 

tirmiş olmalıdır. 

4 Hıç olmazsa orta mekt~p 

Vali, hemen dal kese olup ba 
sunuyor. Gel git, bu aylarca, h 
senelerce devam etmiş; artık 

tarağaııı, bu aslı astarı olmı 

müjdeyi tekrar etmekten bık 
lakin, vali paşa bıkmamış.. Ta 
ağasının bir şey söylemediğini 
rünce, sormuş: 

- Sen, İstanbuldan çıkar!< 
· bur ... _ ... , 18.30 Program 

- Işte a,;ı! uev..o. - Dot.lunuz ağaca dolc.unduğoı Mı·lzık 
Kadın . k ı..ıo 1 1333 

ır ı..,.; v-..ınt ağaç boyk miydi? ı·13.,0 Ajans 
- Ya, ôyle mi? Demek blıraoı! Er.kel<: 1 H.05 Müzik 

:iyice emin misımz? - .Hemen he.men. dt>dı ve bır dal 114.20 Müzlk 
- Evet evet .. İşte Jı.avıtk ııgaç- .lroparmaık üzere elııu uzattı. fa.kal .. 15·00 Müzı 

.. 15.JO M!ızık 

20.45 

21.25 
Müzik 

Konlldma 

21.30 Muzık 

2Z.30 
n.su 
22,50 

AJans 

Konuşma 

Cazband 

zlyanlaı bir netice veretnlir. BOyfe bir 

akibetin zuhurunda, onu tic; puvnn tark... 
la takip eden Fenerbahçe takımı büytlk 
bi.r avantaja sahıp olur. Beşikt.aşın ye
gane ku~i.lnı, bugUn içın .torvl>t hattın

dadır. İki seri takat tecıiibe.,,iz Jçık. ya-

Mektepliler 

Atatürk ltrosu 
Kabataş birinci oldu 

23 2.5 \'aruıki pro nında Hakkı ve Şeref ıı;.tenilen randıma-
23.30 Kapanı§. nı maalese! veremiyorlar. Ortada etıki Se-nenın ılk mekteplıler koştısu dün 

lar1, .lmlime! Tam burası! Lakın ağaç bırclen ~ddellc sal- 18.00 l'rogram 
Kadın t.ekrarlw: landı. ıs o3 Muzıl< 
- Ya.. Bütti.n d.allanle ve yapraklarıle 18.40 Müzik 

- Sekiz on ""ne oluyor. Bu ge- .beraber ba,)tan~a ballanıyordu.

1
,. --------------., 

ceki gıbi .t>urada du~tum. oı.o- Bır bora çı.ıı.ıııı~ ,,1saydı .. gac. c.. Ankara borsası 
mobille gekruştik, oz&nıandaböy- derece saHamıyacaktL Bwıı.. ı,!<iıen _ 27. 12. 940 _ 
.le oMıoıobilm !Agtığı patlamıştı, tıp. .kadın kendıııı ıutamıyarak. korku-

Den11r~porlu Orhan da ıki kıyn1etli ın- Ticare-t lı3esı onılndıen ba~Jıyarıı.k ik.ı 
sayt Içm jtira r etmek ıazırn ki kfıfi de- bin beş yüz mtıre-lik ıne5af(' üstünden 

yapıldı. On ı.ki mckt.ebın gırdigi müsa
ğildir. Hücum kı:-;mını tru;hih ettiği tak-

ha.katara ytlz. yetn11$ atlet iı;-ıl.r:l.k ettı. 

Netıcede THkım itibnrile Kabataş Li-

wzunu olmalıdır. neler konuşuluyordu? 
Taıısilimin bitmesine henüz iki Tatarağası, açıkgöz adammış: 

-en• vardır. Derhal nişanlanmak ü- - Sadraz"amlığınız konu~u 

•ere 'Y adrese müracaat.. yordu, paşam. 
Egr n bu mektup, uydurma de- Vali paşa, hem<:n bahşiş ve 

'•'ise, yazık, acıdım. 8000 liralık yor: 
oakdi scn·eti \'armış, tahsilini bi- - Söyle tataragası, yalan da 
.:rmeı,c; iki senesi kalmış, parlak sa hoşuma gidiyor. 
oır istikbale namzctmiş!.. . Demek, zamane de, güzel el 

Peki , acelen ne çocuğum? İki se- ve yemek pişirEn kızlarımız da,. 

ne di.:~ini sıkanu:for musun? mış! 
Güzelliğe, çirkinliğe de pek aldı- Bu teklifleri neşreden gazc 

lı:ı bugünkü gibi. dan bağırdı. ıo;nek sapsarı ke:,,lml'! Sterim 
ıuo Doı..r 

- Bunda hayret edıl«elı hır !'eo:Y ve tuttuğu dalı han..n bu·a.knııştı. 100 frc-. 

5.24 
132.20 

dirde Siyah - bcyazlılar1n şampiyonluk 

tacını giyebileccklerıni umabiliriz. 

Galtruıaray takımına ge1ince; bugüne 
kad3r istenilen neT.Jceler: ahtrnıyan Sarı. 

kırnuzılıların mfuit.akb~l \ azi)·etlerinden 
busblı.tun endışeye du .. ı('k tc dogı11 de

~ıldir. \~aı.Jfcsin ı İ·:<.ııl>Llıo.t nuJ.!eden eı:;kl 
ıdorecı Leblebi J\.ic.'hmedın tekrar dahil! 

ı;ıl-eri eline elaca~.ı M)ylen1yor. Gerek ida_ 
re ve aerekse görtiş bakunn:d.ln haki

katen kıymrtli olan bu eski beynelmilel 
futboJcumw.ıın klübündt>kı dahili Arıza

ları düzelt.eceğinJ unımak bo* bir· gc:ıflet 
olmaz. Elde mevcu\ eıyuncularlıı ve iyi 
bır takuıı yotpmak suretLlc Beşiktaş nıa

çuıı k;ızanmak onlcır için k~bildır. r:ner
jik \·e ce-vla:rli Galaiasarayd.ın böyle bir 

galf'b<- beklenıek hata teşkil etmez. Sar

.->ılm17 \·az.iyetlerini dlizetmk için kendi

lerine bas bir arim ve imanla mi.i~hhez 

bir zaft:'r onlar iç.in daha yakın bır ıhti· 
maldir. 

sesı bırınci, !'an.at ikınci, Işık üçüncü, 
ıerı taoTJıfınde San'atı.n Ahmet birinci, rış etmediğin aııla§ıh:-;or. Öyle ya, Kendi dclaletile • bir çokların 
Kabna9tan N•mık ikinci, Işıktan K~ni dünyada hangi kadın ·Güzel ol- yuva kurduklarını tepşir ediyor. 
utüncll oldular. ıJuguna kanaal getirmiş• olmaz. Ne diyelim, Allah, yıldız ba yak, letıadill'.! :Neden :;oııra se;;me kuvvet verme- lOO Lırel 

Bugun Beyoglıı .. Halke~ınde A,keı:! ı Evlenmek, yuva kurmak, hele •şlı<lığı, dirlik düzenlik versin. 
meed·ıkıt,pkl•,r b"k• musabau.~nna devam dCııclikte bir ha,·aldir. Fakat ara- I Kaç göç yok, sinemalarda, tiya 

- llıtimal, !Akin hepsı bu kadar ge ~al~arak : 100 r.v·~ıe Frc. 
değıl . O vakıt otomobılde yalnız _ Akasya 0 ı:amnıı.kı gtbı '8Jla- ıoo FJt,r;n 
d ild · ıoo Ray şmark ı~eır. b .. .ı ... 
eğ ını. nıyoı, dedı. !an dört beş 'ene geçmeden etr~- rOlarda, parklarda, phiılarda, s 

100 Belg• 
- Yaruıu:ııd& bır kadılı mı var- K~ları ~atllm!>jtı, blr dakıka d\l- 100 Dranıııı 

dı? §lindu ve, · ıoo Leva 
tl.9975 
ı 6225 

Ticaret Odasının aıkere 
kıt hediyesi 

· ınızı mini mini yavrular kuşatır. kaklarda, herkes, birbirine .Gör 

Üniversiteyi bitirdikten sonra staj- CÜ>. 

!ar haşlıyacaktır. Sen, çoluk çocuğa 1 Demek, böylelei de kalmış? Y 
karı~nıı~ olacabın. Artık, umduğun Demek, ~öyleleri de kalmış? Y 

- Rayır bir erktı« arkadaş. Sıi

.leyman fWnit. 
- Hanur.efendı ağaca l(ıtfen bır ıoo Çek Kıonu 

12.9375 daha dokunur mwmnuz·• df'dı. 100 Peçeta Ticaret Odası hududttaki asker
lerinııze 5000 liralık kışlık hediye 
göndermcğP karar vermiştir. 

parlak istikbale veda et. doğruya tebdil etsin. 
Sen, mektebi bitirince evlenme Mahmut YESA 

- Nasıl? Burada olen Süleyman 
HA.mit miytli? 

100 Uu:otı 
- M, hay>r ynpamıyacagını 100 Pen&ci 

Erkek başını eğerek: 
- Rica ediyorum 100 Le;· 

çagında kız kalmıyacak diye, kula-
- Evet, dedi, burada tılen odur. 

Otomobılde, ) .rnı.l:ıe.şımda can ver

Kadın ıtaat ettı, ağa\ buden dur- ıoo Dınar 

tn~tu. Bu sıra<1.1 uzaJ\tan şoförı n ıoo Yen 

3.175 
31.!375 

Bunlardan 1500 liralık yün çornp 
ve yelek Kızılay şubelerine teslim 
edilırı~tir. Mütebakı kısım hu haf
ta iS'llldc mübayaa edilerek Kızıla
ya verilecekitr. 

ğına. kayıptan bir haber mi geldi? ispanyada şiddetli soğukla 
dı. 

5"" I riuyuldu · 

Ka<lm: 
_ Ganp yy dıyerek d1.1>iınet>h li:Tl<ek pek meı·abı.z bır vazıvet-

durdu. Sonra ilave ~tti: 

1 

le kohınu kııdına uz.ılı, Yürüdü-

- ş'lmclı h<ıtırl.yvnırn. O!iınnin- .lt?r. Kaza'17 bt>liı."" gö.ırı<>nmı ka
de bir ağ'aç me:...ksı Ilı.in ltarı~tı- pısına kadar g~ıduer Gazııwnun 

nlci1ğını du~,-nu.rıun1 .kap.ı:,i öntindt• tlfllnM..-ı:t>ıJ durunca 
- Evet. Duvduğunuz hıkııye t..- erke!< yerınd<'n kalk~rak kapıyı a-

aıamue do;{(Tudur. 

Etnı.fa baktı \'t' _yanında h'ç 
tnr ~ğaç bulunmıı.van bar a.kasy;ı •a 
doı:ı-u vüriıdu 

- !.';te !llevmul:ıah• ağaç! 
K.-dın clıı yak.lıışt : 

BOYOK TAR 1H1 

çıp yr.ore aUad . .fı~~ıi<.at to·tıl' eJını Ka

dına tY.aılacaj(ı va1<.ıt ""'°"Ci~t kaverak 
dw,tu 

Üstuııe e~1l!p muayelıe t"ltıkler1 

1 
zam.an rill"l""'lı. ... bulundugu gnrüldiı 

FıPk BERCMEN 

ROMAN No: 88 

Yazan: M. Sami Karayel - -- -------
Nihay~t, ere dUH'n şehza<İf'nın 1 de arkasına sakl~ ıuııı:ı. oğlunun bo

l.lLt'JHl€ ıl)"'U...,"Q8S'l celWtLar zavallıyı ğuJouğun gu!"nıE'k i.'ôten11yQr, de&
' bvguyorlardı. sa. bıı ka<lm ;ı.,-ı.ıle ... zılen kalbı o-

,~JJ.rın ı-..,·ind.e Ja.kLktılardanı,er na buttiP faziJetlerı un·utturuyoı·d.u. 
4ııılt>ıı mUIİll-\- \'€, k<Jrkıın~ gurultu l~t>rl<İe, şehzade MuMaiaıı n ı;a-
bırdenl>ıre durnıU'!t.u. rarnı~ ceseaı, ebedıyeLe doğru ka-

Arllk, çaciır<faıı ve derinden panmıı; gtıllerıle n•rlerde :ıurukle
lıogulmu.~ bıı adamm haz;ın hır 1- nirken, d.ı.şarıaa agaları ıle beraber 
tı~ l(elıvordu. rnıra.horlarının da kafaları vurulu-

Ceılat.a( ~eiııa<leıım üzerine atıl- yordu. 

m•<lı. , Turk s.ı:tanatınm en güzı- za,•a!lı :ıelu.adenin ai(aları, dışa

de unsurunu hır J.ılıı:a.:ıa boğ ver- rıdJ bekleşı.yorlardL Efendilerının 

mı.:;leı.t.. Padı :ah, babası.nın huu.ırundaıı 

Znv.ıılı :\1U61afa, bir Rus kadınk çıkmasını beklıyurlardı. 
nın " rba 01muştıı. Haris bır ka- Ha1bu-ki, bıraz '11>nra dışarı çı-

dınır ar .s~ enne getıribn.iftı. kanlar cellatlardı. Şeluddenin 
Sıoll•ı 5uk·\ma.ıı. ıpekli bir~- maiyet aııalann: bir .ın<ia boğup 

·--~--~ 

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

Şehir Tiyatrosu 

T epebaıında · 
Dram kıımında 

28/12/940 Cumartesi günii 
akşamı saaı 20,30 da 

APTAL 

• 
r.:~medi Kıımında 

28/12/9411 Cıımarteı.i lfiindüz 
saat 14 te ÇOCUK OYl.'NU 

28/12/940 Cumarlet11 günü 
Akşamı saat 20,30 da 

PASA HAZRRTLERt 

ortadan yok etı.ıler. Bırkaç dakika 
ıçınde Padlıjah çadırı etrafında 

Diğe-r karşılaşmalarda ise Vefoı _ Pera 

n1a('1 k~tme dördüncillUğü icin çetin bir 

mti~baka nıahıyeb.ni ~ırnaktadır. Bu 
nıat:ın gahbıyetını Vela için daha. yakın 
buluyoruz. 

Pasiffik mıntakasında İn
giliz - Amerikan i.§birliği 

Vaşinglon. 27 (A.A.) - Cordell 
Hull, lord Ha!iJaks Ameı-ikaya ge
lınciye kadar, müteveffa lord Lot-

Fenerbah.;e - Beykoz oyununun - e- hıan ile Pa;ıfık mıntakasıııda kar-
heınnııyet \·erılırıek e;<.ırtılc - S<ırt-l;\cı. 1 l ki .. d . db. l · h kk d 

sı 1 p ı mu ataa te · ?r erı a 1n a 
verthicr t:ırafınden kazaoılecağırıı vr • v .... 

Şeret .ıadındak• Topkapı _ Süleymani- yapmakta nldugu goru~nıelere, A . 
yrnilı gnlıbının de oJdukı;;.ı ehemmi- vustralvanıc Vaşrngton büyük el
yeaı tur ekıp hali.ne g~len Süleymanlye <;isı Ca~e\ ıJp dP\'am edecektir. 

!atlar, Jl.lustafanın zevcesinin bu
lunduğu yere giderek, kucağmdan 

--
çerıler de soylenmege başlamışlar
dı. 

kanlı oaşlar görüluyordu. oğlunu aldılar ve, boğdular .. Bet- Vazıyet çok fena idi. Parişah, 

Muha~ gahbı bu. kes1k başlar, baht valıde go:_\ aslarıle çırp•n:- Rüstem paşayı z.'ıhıren feda ettık
bu veı !erde uzanan bogulmu~ ce- yordu. ten sonr~. asken yatıştırmak, en 
setler orlasınd.a, bulun ;alı.ana!:, Fakat . bu cuıayet!er orduda, na- guzıd,• uır zal,, Ahmet paşayı ve
azaınetı ve ha~ıııetıle sukul edı- mushar kalplerde ısvan ",. tuğyan zirıaıaıııl:ğa ge<;irmek istedı. 

yordu. Ogl unun katılıne Z.ıl un va- hı.:;l~rı U\·andırıyordu. At>nıet paşanın ordu içinde me

nı veren, cınayeıını tasVlp eden Selızade Mu.-tafaııın kaUi, btitun zıvyet , .• tetaneti malumdu. As
Pad~alı. kalben olsun atı.rap hıs- uııııdırıı onun dıravetınde g<iren kerın kalbıııde yeri vardı. 
ı;etmıyordu orduvu galevana gctırıyordu Padıqah. A'ımet paşayı ,·eziria-

PaaL~ah, ceilal Mahmuı ,,,.,_va: R 1 d 1 zam yaptı. Bu sııretle >htiliili te.s-
""'b u:; en1 pa~a. or unun ga e\'a-

- PANSİYON ARIYOR! -

• Üniversite Tıp Fakültesinin i
ki ne; ı;:;n 1 fındaYnn, )."aşım 20, vücut 

r;~ hiç bir sakatlığım yoktur. Her 
sene sınıfımı, pek iyi derecede ge
çerım. Tahsili bırakmıyacak kadar 
h<'veskarım. Tahsil hayatında macl
deten ve manen bana yardım ecie-

Madrid, 27 (A.A.) - isparıyaıı 
bütün eyaletlerın<le ş1ddetli bir s 
ğuk dalgası hüküm sürmek\edi 
Heusca'da termometre sıfırın altı 
da 15 dereceye düşmüştür. 

Franıa Amerikaya 
teminat verdi 

, .. '< bir ha\'anla mes'ut bir yuva Nevyork, 27 (A.A.) ~ Nevyor 
kurmak istiyorum. Bayan yaşı 22 Times gazetesinin Vaşington'da 
yi ge~memek suretile kız veya du• öğrendiğine göre Fransa büyük el 
olabılir. İsteklilerin ... İl.ilh.. çisi, Henri Haye, Laval'in \'azii•' 

Evleneceği kadın, •Maddeten ve den affedildiğini hariciye müsteş~ 
manen. yardım etsin de, yaşı, on- rı Surınner Welles'e bildirmış ' 
dan iki yaş biiyük olsun; lnz veya bu suretle batı yarım kürresindeı< 
dul olsun: -Güzellikten hiç bahset- Fransız müstemlekelerinin e:.:cütı'' 
medigine göre,- güzel veya çirkin leMartinik'in Amerika için bir ı.elı 
olsun. hepsi kabul. Fazla bir şey dit olmadığını ilave etmiştir. 

söylenıırorum. Geçinme derdi, in-
1 

sanı ,her çareye ba~ vurudurtur. 

- GÖNÜL BU YA! -

cYasım '.!O, taııs:limin bitmesine 
bu sene ıle iki senem var. İşte bu 
iki ııene zarfında bana yardım et

m&k şartıle bir bayanla evlenmek 
arzu edıyorum. Kendi boyum 175, 

Bir İngiliz deatröyeri battı 

Lrnıdra, 27 (A.A.) - Amirallı~ 
dair~si, 1300 tonilatoluk İngiliz ,.\ 
beron destroyerinin ka),bını bildi• 

mektedir. 

Yeni Eserler 

z ı d · · kıne medar oldu. 
- a .. nııı ;;n k-0rknıuştu. Padışah. ısvan-' beyazım, saçlarım kestane rengııı-

Çu k . h • Fakat herkes bu cina.\'ctten nef-Unvanını verır.ı~tı n u .. şe - dan korkusundan cieriıal vezirı dedi G .. l ı· v·· t k l 
lsıam TUrk Ansiklopedisı 

il k ret echvoı-, tees:sürler \'e eninlerle r. oz erım e a. ucu çe sa a • ~inci "'-:Vl!H bugü"l ::nti~ar etnıı~t:r 
zade .\1u;tafa~ çen~e ıvere yere Rustenı paiavı azleyhyordu. İ 

Çırpınn.·ordu. Türk muhiti oo, hak- lıgım yok. stedıgim bayan kara Bu ,..,yıdakıoeı t Adııtıı umuntlye Te"'' 
di•suren ve, bog· an o. ıdı, K · k h k t tn '"' RIY•' -. anunı, urnaz arc e e ı..;-ı. f ·ı t tel.kk ka<lı, kara go"zlı.i. kara saçlı olsun. ya cez., ı•i•; Fahrettin; 2 ... d>d, •·ı h z ı sız cınavetı azı e a i e'1miyor- e . 

ıv a '!1ıut aga~'a ~ unvcı.nın~ Bütur. guna.hlaıı \'ezir Rwtt:Vn pa- zıyat· ...... S.:ıdı Arta01: M d naz::ırtyesı." 
vermek Joğn ,1 Çı.nku, ~chzaı.ie du. Teni, bevaz oJ,ıın. Şayet hafif es- Fel,..,ie: Sark ta. Gaıpte, İ•lıi:r. aıemınd'· 

şa U..Zerındc gOstt ıcre-k mC'vkiin- H lkt · ..ı. 1 lu · k 18 ı Mustafa gıbı pelı'l\·•n yarat:imı· a • cmayet...., ayısile Padi- ına· o n;a, zıv~nı yo . ya ı zı ki l•l~ki1"r. Prnfeoör İsrnoıt b:.kl<ı ı· 
bır cengaverı ~-ere d~urup boğ-· den almL'\l. Llkın, ~u. atı~ kurnaz- şaha ve bunun müsebbiplerine geçmemeli. İstıyenlerin ... İlah.> ·mırli~ ~- Adet İsi•.. ıı"""ler• bakı "'n· 

makŞe. hbuıırde•n,~nleusrdt~'.anuı ....... ! .. Buı·- !ık~;: ct'";~~~e :.~~:~~;tt~ıThas-ıl ka: :;fret h~ı~lm~:'b le go~; ~ııpa·P~a;;;~n .~::: a;:ı~' :~ ~::ın:~!'.ıe~c;a:ı:oı~~d~~ 
l\' d.1 l.dU'\J. .... • er e6 cına) e mus ıp rı- . ~ ' Cev;:ıt. 6. Adan İ1Ah ye: Profe. ur ısn1J. 

sa yollarını tut.il\ 11 " l:lu, ~Mı go- sa, Aııo.ıonı .ıpahısı \t' Aııadolu n' anlamı;;tı. Faı!lerın Ru>--teın pa-ıhokka ağızlı, kırnz dtıdaklı, gul tır- Hakkı hnh-. 7 "dam Prof•.Or JU>-
riılmemişti. ŞNız..ı~ .. ı '!l'!ada \.ı\:. ~r· elızooe Mııstafanın kat- il•• H ·r~l"" Sultan oldul;unu bı- nakJı ... , ilah, g•bl "'1}ıp ılökme) I"''' Hanı<il "k•l'ltil ')ı::ı.nol reısı u,.,. 
bulunar. ,;ocuğu da 'o" e<ı.tc L Cel-ı lıııucıı dolu\l suııriı ıdıleı. Yenı- liyorlard.ı. (Arkası ,,.,..ı un:.ıt.mlli- "''11>!. 



iKDAM S!\Yt'A - ~ 

l ı--"O'-L-=-0-M_O_N:_ON_D_O_RDONCO MONASEBETİLE Parti vilayet kongresilDenizbank er kanı 
dün nihayet buldu aleyhine üç mesele

den takibata başla dı İstiklal Marşı Şairi 
Mehmet Akif Hakkında Bankanın memuru olın ba:ıı zevata ehli

vukuf ücreti verilmesi yolsuz görüldü 

Ondan başka, hangi Şair kahraman "Mehmetcik,, 
için edebi bir ôbide kurmak şerefini kazandı 

Müll'& Deniz Bankın baz.ı muamc:lele- 160 ,.. l.irehk ücertierin yekUnu bio 
rine daır Münakalit Veki1eti müfettif-- lira;yı aştı.it &'ÖZ önüne alınarak, B::ınka
len tarafından 7.apılan tahklcikatı muh- ya bağlanın bütün bu müesseseleı:io 

levi bir dosya müddeiumwnilije veril- t.arilelerinin tetkilt ve 1.esbit.i. işı içuı 834 
miş \'<! müddeiumumilikçe Banka ...U- !in verilmiltir. 

Dizlerim 

Memleketimiıde bü)iik adamlar-
dan bıri ölüneü bizim mahut Babı
ali derhal faaliyete geçer. Ölene da-
ir sütun siitun ynıl~r yazılır. Ten
kitler yapılır. Methedılir, kendi.sı
ne veya şahsiyetine hucum edilir. 

Akif te ebediyt!te intikal edince, 
kendisini sevenler de, sevıııiyenler 
de kalemlere sarıldılar. Kimı met
hetti, kimi zemmetti . .Firi: cAkıf 

Milli bir şairdir.• dedi. Bir diğeri 
bunun aksini iddia etti. Biri: cDin 
bayraktan olduğunu söyledi. B'r 
diğeri de ona: cMahalle kahvesi şa
iri• ünvanını vardi. Biri kunetli 
bir nazım olduğunu ileri sürdü_ 

Bir başkası onun için: Müteassıp 
bir softadır!t dedi. Nihayet marırl 

bir fıkra muharriri de Akif hakkın
da birkaç gün ara ile iki mal<ale 
ne~retti. Bunlardan birincisinde 
yana yakıla: cHaşım ve Hfıınid'den 

sonra Akili de kaybettik, bütün 
haysiyeti ile düşünürsek, bugün 
Türk vatanı şairsizdir .. • diyen Vt! 
Mehmet Akifin büyük bir i8-ir ol
duP,unu söyliyen muharrir, ikincı 

lnı<>kalesinde: •Mehmet Akll şair 

değıl alt!lade bir nazımdır. Onun 

manzumelerinden şiiriyct aramak, 
boşuna bir emek sarf"tn2ktir.• 
dedikten sonra şairin Çanakkale 
liehitleri için yazını~ okh•~u Neşi
dei tebcil ünvanlı lnyemut c~crinin 
ilk bcyitini misal gösteriyor: 

•Bu Boğo.z harbi nedir, tıar mı '<l 
dünyada eşi, 

En k<ısif orduları.n yüklemyor, 
dördü beşi .. • 

Muharrir: •Bu sözlerin alelade 
bir gazete havadisinden ne farkı 

nır? diyor. 
Ayni zatın bu Wd vazısı aruın-

yüz ~ekle .. • :nin hilali, klmın yıldızıdır? Rengı kahvelere devamının men'i hakkın-

Muhitindeki tenb~I ve miskin, al, ortasında ay ve yıldızı bulunan da cezri tedbirler alınmasını iste
insanları, kötii itiyatlarından vaz- bayrak hangi mılletin bayrağıdır~ miş, bu arada kahvesıne talebe ka
geçirmek maksadı ıle. onları bu Müslüman Arabın mı? Müslüman bul eden kahvehane sahiplerinin 
tenbelliğe mahkum eden pis kah- Arnavudun mu? Yoksa Müslüman on beş gün kapatma cezasile teczi
veleri, meyhaneleri ve bunlara Hindlinin mi? yesini dilemiş, sinemaların da ta
benzer mahalli manzaraları ve tip- Asla .. _ O ne Arabın, ne Arnavı;- !ebelere ait matineler yapmasını ve 
teri en kuvvetli çizgiler ile göste- dtın, ne de Hindlinin ve ne de baş- film hususunda kontrole tabi tu
ren realist bir şaıre; bu pek canlı ka bir milletın<!ir. O şanlı bayrak tulmasını istemi~tir. 
levhadan dolayı pir dememek b;r Türkündür, o benimdir: VALİNİN BEYANATI 

haksızlık değil midir?.. O benimdir, o beıtim mitıetimin- Dilekler ve münakaşalar nihayet 
Halis ıür, nıhum\1%11 birdenbire dir ancak! .. bulunca söz alan Vali ve Belediye 

kavrayan saran, kuşatan, sıcak ve cKcıhrommı tricıma l>iT gül ne bu Reisimiz Dr. Lutfi Kırdar ezcümle 
altıcı bir heyecanla beslenen kalbi- flddet, bu celıil• demiştir ki: 
ınizi çarptıran ve bu heyecan ateş: Derken. kasdettiği ırk hangi ırk- 1 

c- Halkın dileklerim alaka ile 
içinde gönlıimüzü yakan sözlere tır? Ta eski zamanlardan. dedele- takip ettim. F.sas" dılekleri yol, 
-gerek manzum, gerekse mensur- rindenberi hür yaşı)•an. güzel yur- vesaiti nakliye, su, mektep. Halk
denmez mi?. du, cennet vatanı için düşmanın evleri teşkıl ettigıni gördüm. Yol-

nından bir kısmı bakkında memuriyet Bu üç noktada lumdilerine aynca ue
vazifelerini ~al ..., lluNıl auçla- ret Vftilen -. Pıv!aöt Kemal ElbiJ 
nndan takibata bq!e0 •1fbr. hariç olarak, Deniz Bankın - 78. doğru-

Öğrendiğimjzee göre meııelıe fU ~ dao doCruya ft7ll cına bağlı olmak itı.. 
noktada &ıoplanmaktadır: barile - memuru bulunmaLı..rı ve resmt 

l - Deniz Bank kanununun yedinci bir müessesenin kendi memuruna bu 
maddesi mucibince Deniz Banka geçen ,ekillerde ayrıca ücret ödemesi kanuna 
mü<..-sseselerin Deniz Banka getirecek.le- &J"kın olmasl takibat yı.pdmaıouu ınu. 
ri sennaye Maliy ve İktısat vekiletıeri cip &örmüş.tür, 
tarafından gösterillll1. iki kiti ile Deniz Tahkikat d0S7ası müddeiumumilikçe 
Ba.g_k tarafından ta7ln edilen bir kişiye birinci sorgu h3kimhğine V1!rilm!Ş \'e 
tesı1it ettırtlnu.~.tir, Bunlardan ilk ik.W.. dün alikadarl.ar adliyeye davet edılert>k 
ne ~iz Bank tarafından ehli \'Ukul isticvap olunmU§larclır. 
ücreti verilmiştir. • İl)ticvap olunanlar ve maznun bulun-

2 - Kaz.oya uğrayan Ak9u vapuru- duldan suçlar şunlardır; 
•ua vaziyetini te9bit: eıdeıcelc olan İ:::.-peç 11.üı.1 Deniz Bank. umum müJurü 
raporu tanzimi için Ticaret mahk~m.esi Yu.sut Ziya öru.,, müdür muavini Tahir 
tara!mdan hakem tayin.dilen o zaman- Ke\•.kep, e*..i havuzlar idaresi müdiırü 
k.i Deniz Ticaret müdürü ile Hukuk fa- Cemil Ank::san memuriyet ,.e vazifc!e
kültesi deniz. ticaret hukuku pı-ofesötil rini sul.istimalden, mü1ga Deniz. Bank 
All K""'al Elblre Deniz Bank hukuk muhasebe 11lfl1lurlanndan Baha Değ •r 
ınüşavirliğinin tensibi He biner lira üc- meau.ırlyet vuifesini ihmal ve suiisti
ret takdir ve tediye edilm.ietir. malden, Deniz Bank uınuın müdür mu~ 

3 - Derı.iz Bankın t~külü.nden ev- avinl Hamdi Emin Çap, hukuk müşaviri 

vel, deniz mü~eri tarilelııe:rini tet- avukat İsmail İaa caniş, avukat Suat 
kik ve tcsbit etmektıe olan ve İkt.sat Ve- Şat.ır, havuzlar idar~inden Murat Gi.l
kAlet.i tarafından kunılan heyet reisi neıy ve Deniz Bank İstanbul şubesi ?nu-
1'.tütit Necdet Denize, Banka kurulduk- basebecisi Neşet Akol memuri~t v zi
ta.n 90Df'a, her müesseseden ayn ayn felerini ihmalden sorguya çekiiln .şler
bu mesaisine mukabil aldıjı takriben dir. Tahkikata devam ed1hnek~edir. 

~~-~~~~--

lngiltere 
uyanık 
(Ba- tarafı Z nci sayfada) 

Britanya İmparatorluğunun son 
zamanlarda elde ettiği uferler 
Libyada, Y'l"anistan ve Arnavut
lukta cidden takdir ve hayranlığa 
llıyıktır. Çünkü §U noktayı tesbit, 
hatta hayırhah olmıyan bir nıuba
sun için bile bir vicdan bottndor 
iri, Almanya hava taarrndarında 
yalnız İngili2 adalarile meşguldür 
ve bütün gayretini orada tebif et
miştir. Azimet Te muvasalat nok
talan da pek ı.. .. ve yakındır. Esa

sen harbin bidayetiD.denberl adet 

balannndan faiklyet Berlin hükU

metlııdedir. Bu kadar müsait şart

lar karşısında İngilizler yalııu İm

paratorluğun kalpgiihı olan adalan 

mııh.afua etmek ve hatti oradan 

müşkül ~tlar içinde taarruzlara 

geçerek Berlinlere kadar uanan 
taarruzlarda bulunmakla iktifa 

edemezler ve etmiyorlar. Mısırda, 

Libyacla hava mücadeleleri yap

mağa mecburdurlar ve farau Trab

lus hududundaki muharebelerde 

Muhtekir vaton 
ve Millet hainidir 

(Ba~makaledcn devan:) 
şlııde koşmasını istiyor. Kanun 
halkı da, yalnız gayri meşru kİırl• 
ra ve ihtikara karp değıl; ayni za• 
manda harbin sebep ulılugu Ciat 
yükselmelerine kaqı da kuruıııalr, 

ı:ayesini takip ediyor. 

j-M·iiiiijjij~-jijjii--iiiiijiiiijii.ijııij - bire üç ve dörde karşı saldırarak 

Kanunun gösterdigi bu kadar in
saf ve bu kadar hüsnüniyet~ rağ
••, .lr.endi bzançlann.ı düşünerek 
halkı soymak, iktısadi buhranlar~ 

sebep ohna.k Ye lllİlli müdafaayı zi
fa uğratmak &ibi netiecler veren 
ihtiraslar, ywe .lr.alıaracak olursa, 
kanun bu gibi bazer&'an ruhluları 
vurmaktan çekinmiyecektir. ihıi. 
kir suçluları, hapis, sürpn ve pa· 
ra cezalarından başka üzerinde ih
tikar yapılan maluı bütün nıc' ru
dile müsaderesi (ibi ağır cezalara 
da çarptırılacaktır. Bu cezaları tat. 
bik edecek olan kıymetli hakin ı~. 
rimizin de, geçenlerde bir mulııe· 
kirin cenup vili)·etlerimis;n b~l n· 
den İstanbula sürülmesi nev'iııden 
cezadan ziyade mükilala benziyen 
ve kanunun ruhuna, vizu kanunun 
hedefine aykırı kararlar veruıive

cekleri de şüphesizdir. 
İhtikar ve gayri meşru kir, Türk 

eamiaııı içiude husule gefüd i;i 
maddi ve minevi ziyanlarla tama· 
men bir •vatana ihanet. suçudur 
Bir suç ki zararı, cephe gerisindeki 
milletia mubvemet kudretine do-

Zahire Mübayaa 
Müddeti 

fBC1$taarlı 1 i1ıci -1'cıdal 
kıymetlerinin düşürillyVea.iW: meydan 
verilıniyecektir, 

Ticaret V<!i<Alfti de dablldelct mal
ların satış fiallanru tesbit edecektk. 
Bu fiatJardan far.laya satış yapanlar 
milıt konınma kanunu hükümlerine 
göre ceulandınlacaklard.ır. Fiat mu
rakabesi işlerinin tan%iml ve bu hu
susta faaliyette bulunmak üzere ku~ 
rulacalı: olan teııkilatın b&Jlı başına 

bir cihaz haline getirilmesi için de 
tedbirler alı.nm..·~ır. 

-

BARDIA 

zafer elde ediyorlar, Ayai zaman

da YURaııistan ve Arnavutluk ha

valarıada nçmağa ve mücadeleye 

girİpleğe, müttefika yardım veci

besi clolayısile, kMdileriai mecbur 
addediyorlar ve orada da müşterek kunduğu kadar huduttaki ardunun 
lıasımlarıııa kahir darbeler indir- yiyeceğiaden, giyeceğiaden çalmak 
ıııek fırsatını lıulayorlar. Maamaf'ıh .oiemek elduğn için, doğrudan doğ
İngilis hnac:ılıtmm vazifesi bu ruya milli müdafaaya da clelmnur. 
kadarla da bilmeınekteclir. Şarki Muhtekir, en. büyük vatan ve mil
Afrikada Somalide, HalteJistanda, ı let hainidir- Ona verilecek cezalar 
Adenıle havalan hasımlarına ser- da milli vicdanın kararı «acımak• 
hest bırakamazlar. Oralarda ela her değil •ııeıınamako tır ve hafifleti
an me\lcudiyetleriai taarrnzJariJe eİ Jlebep\er deiil; fİ'ldetlendirici St>

ispat etm.-ktedirler- Fakat bunla- bepler aramağı imirdir. Türk tacir
rııı hepsi kadar mühim ve belki de !eri arasııı .. , hiçbir vatan ve mil 
üstün bir yük daha tahntil edilmiş- Jet haini çıkmamasını temenuı 
tir. İngiliz tayyareleri donanma ile ederiz. 

Mehmet Akıfin Çanakkalede mu- ağulu mermilerine göğsünü siper lar, vesaitı naklıye ve mektep ışle
kaddes yurdunu korı>mak için ars- yapan, sevgıli yurdu uğrunda seve rıni beledivemiz esas şekilde ve ön 
lanlar gıbı kahramanca çarpışan, seve can•m feda eden kahraman pldııda ele alm~ bulunmaktadır. <a.. tanlı 1 ı.cı ııa:rhclal 
aziı vatanı uğrunda canını ver~r. ırk, asil mıllet hangi millettır? A- ----- -----·-- -~·-_,.....---.~~~~~ı re fiddetli topçu ateşi ve bazan 

işbirliği yaparak Akdenizde ve Bv. fevkalade umanlar, kıir ~ıh 
Bahrimuhitlerde kafile halinde değildir; fedakarlık yılıdır. Bu, biı 
seyreden gemil...-e ve 011lara refa. prensip olarak her Türkün l'.ulağ· 
kat edell harp cüzü'leri- havada na küpe olmahdı.r. Tacir de, h• 
refabt etmek "" korsa• gemileri- dutları bekliyen Mehı.wtçiğln yiik
le ve batta tahtellıahirlerk bile di- tıek ferapt ve fedakiirlığından ib
dinmek.. ret almalı; kendine o büyük kalı. 

f 1 l
. M h t k · ' tk · 1 8 . ? tiddelli piyade ve keşif kolları fa-

azı et ı e me çı ı~ın sana ar rap mı? Arnavut mu ıdli mi. !Utfen cevap versinler: 
· · b'd alıyeti Noel """11WDda da devam 

bir mımar gibi inşa ettıği a ı eyı. Hayır hayır ... O kahraman ırk, Ondan başka hangi Türk şairi 

N ·~-· lb ı ah · eylemiftir. cşoucı Tebcıli, bü u ş esennı, benmı ırkımdır, o asil millet beniw Çanakkalede mukaddes vaıanbrı 
1 

İngilizlere, durmadan takviye 
•Asım• daki tek.ınıl manzume en. milletımdır. uğrunda canlarını veren o ısimsiz 

kıt'aları gelmektedir. Bu kıt'alarm 
Balkan ve Cıhan Harbind~. Milli Be-n ezelde?lberı hin- ya§adım, hü.r kahramaı,lar i~-ln <.>dooi bir abide ekserisinin naklinde İtalyaalardan 
Mücadele senelerinde düşman i<- !la§arım! kurmak. ebedi bır türoe inş:ı etmek 

al d 1 
. .nlwan kamyonlar kwlandmakta-

kencesı tın a in cven, memlek<'- istiklal marşı bmmdir. bızım şerefrn kazandı.. 

l 
k 

timi<in e em Vt! ıztıraplarının birer malımızdır. Akıl onu Turk mılleli Setahat. bızım milli gururumuzu Kahire, 27 (A.A.) - Orta ş.rk 
ıfadesi olan, bütüıı ma.nzumelerı ıc.ın .vazınışttr, o bızım oz ınalunı<- okşı_vaıı. bızi milli lıeyecenlarla sar- •--ıngiliz hava kuvvetleri kumandu-
de: okurken, birdenbıre ruhumuzu dır. Onu dınlerken. onu sovlerken. son, coşturan emsalsız manzunıeler- 1 d d . ığı tarafuı an ün remai tebliğ n., 
sarmıyor, kuşatmıyor mu? Kalbi<>. yalnız sızın ve benım göğsum ıftı- le dolu !ur. redilmemiştir. Noel günü İn(iliz 

Bugünlerin tarihi yHılchğı vak.it 
Büyük Britanyahların gÖ8terdik
Jeri metanet, azim ve fedakarlığııı 
ne büyük bir de&taa teşkil .,uiğ; 

anlaşılauktır. 

Hii•evin Siikrii BA.BAN 

raınaaı örnek tutmalıdır. 

Abidin DAVER 
--o-------

Satye davası 
nakzedildi 

nmizi çarptırmıyor mu• Ve bu he- harla kabarır, piık alnını semalara Kalblerımıze, gönüllerimize yurt kuınaııdanlıgın" ın hücum ya-.. ·- m · ·· .. il · · · akın ...- Miı!ga Deniz Bank taıı;lındau SaLY<I 
vecan ateşı gonu enmızı Y ıyor yükselmek yalnız slzın ve beııım ve sevgısını aşılıyan bliyük vatanseve- madıg-1 bildirilmektedir. ın· gı'"- ri.ka bava kuvvetleri Hab-'-•-n u··-.ıu ._,,.~ şirketi aleyhıne atılan ve bin~n n i 'im· 
mu? .. Evet, butün bu manzumelerı bızım gibı damarlarında asil Türlt rı, İstlkliıl marşı şaırıni, aruz kah- bombardıman ve avcı tayyareleri serine ,...tıklan taarruzda, tek bir. IAke tabi olduğıınu bilerek pazaılıkla 
okuduğumuz zaman kalbimiEın a~ı kanı dolaşan insanların hakkıdır. ramanıru kadırşinas Türk gençl;ği keşif uçuşlanRdan maada biçlıir tayyare Jıay!.etmNleo, J[avello ü- BStması doloyısile 1;azMlnaı talebini 
bir heyecanla sızladığını hissediyu- O hızım mılli şurınııı.dır. Onu daıma, hürmetle anacak, ve büyük hareket yapınamıtlard.u. aıen- 30I bomba atmışlardır. Di- muhtevi buiunan dava uzerme, Ucuıct 
ruz. Binaenaleyh bunlara da halı; 

1 

yazan da ştiphesız bızım mılli şa- Turk milletinın, biiyük şairı ebe- KAVELLOYA 300 BOMBA ier ıaeticeler arasında, yerde C... mahkemesinin ;;ırkeı aleyhınc '' rdlgl 

b
. .. elemek b · d k:lrar, tfl'mylz mabk~i ticaret d r<' 1 
ırer şıır mec urıyetın e-1 ırımizdır .ıı~) ln unutulmıyacaktır'.. ATILDI roliİ tipinde ;-.. •·~are talarin • ...,. - J .... tarafından şirket lehine nabedilmlş , .• 

yiz... Akıfr milli şaır dem:ycnkr yıne J.lelımd HİCRET Nairobi, Z'1 (A.A.) - C...W » ıiil•ifli•, cıo.,,a oel>rimZie iade olunnıutlw:. 

. 



SATPA-t lkD.&K 

Yunanlılar 
{Ba\ tarafı 1 inci sayfada) 

lı!ar cephenin mE'rkez mıntakasın
da da ilerlemişlerdir. Her iki kısım
da da hava hiilii fena olduğundan 
münakalat güçlı.ikle temin edil
mektedir. 

Biz terbiyemizi mu hafa
zada ısrar edeceğiz 
(Bas tarafı l inci sayfada) tiyacın ifadesidir. Hem de her ra-

Fransız • Alman 10 ltalyan vapuru 

müzakereleriaı - Büyük Okya
dc müşkülat çıktın o sa çıkıyor 

Nevyork, 27 (A.A.) - Nevyurk ---·---dılqımu:, içtimai seviyemiz, meale- zelenin kapısında ve garajında üç 
ki ablakımu: da bize yalnu: bunu beş otomobil varken. 'fimcs razetesinin Vişi muhabiri

ne güre, Lava) ile Alınan makam-
Bunlar · ıngiliz ablLkasını 

İTAL YANLAR MÜHİM TEPELE
LERİ TERKE MECBUR OLDU 

emreder. Nihayet •Son Posta. idi, açgöz-
N.h ları arasında başlanmış ve Laval'in 

ı ayet biz nalburluktan, sarraf- lü ve bayağı olmaktan kurtulmak yarmıya teşebbüs edecekler 
Atina, 27 (A.A.) - Yunan resmi 

aözcüsü, dün akşam askeri harekat 
hakkında aşağıdaki ta!.siliıtı ver-

hk vazifesinden uzaklaştırılması üze· 
lan veya seyyar 1atıcılıktan ııa- için değil İkdam'ın; gazete maki- Meksika, 27 (A.A.) - 10 İtalyan va-

·ı·. rine inkıtaa uğraını• olan konuş- il 966 zetecı ıı:e gelmiş ve tesadüile eli- nist, fotoğraf muhabiri ve linotip • puru e O lonlldtoluk Oriuoco Al-
ma !ara devam etmek üzere Amiral T ı 'd mize kalem almış olanlardan de- ustalarının çoğunun dahi birer oto- . , . . man vapuru aınp ca an aynlmıya ha-

iiliz. Bu &ibilerin elindedir ki ka- b"li ld • k d" . Darlan Parıse rıtmıştır. Fakat ev- zırianmaktadır. İtalyan ve Alman tay-miştir: 

İtalyanlar Şimaranın şimaline ve 
'Şimali Garbisine doğru sürülmüş
tür. İtalyanlar, bu mıntakada, mü
hiın stratejik ehemmiyette bir hat 
ile bir çok tepeler terketmişlerdir. 

1 • t ' b"'.oll ı . ? duguntu vebulen dı oktlomo- vclki göriişmeleri şifahan idare e- lalarının dostları vapurlann bir kaç gü-
em 1§ e öyle terbiyesiz, küstah, 1 erını e sa ınış un u arını 1 ı ·· ne kadar harek~t ederek İngiliz ablo-

··rı - ·tir· f 1 l"d" den Lava muzakerelerin ne dere-mu en, şımarık, hoyrat ve yalııız ı a e me ı ır. . kasını yarıruya ieşebbilıı edeceklerini 
V 

. Ik. d .. . 1 eeye kadar ılerlediği hakkında bir 
şahsi menfaat mülahaza eden ba- e yıne • ama muessesesı şan- . ,__ • .. .. • söylemekt.edirler. 

t · k k' . h '·' · vesıka bıra"-ruadıı:ından muşkula-
yaiılık, dedikodu, sokak sözü ifa- aJ yapara , ımsenın a.uiını ça- .1 ıJ 

. ta rası an mıştu. 
de e.)'liyen bir çirkinlilı: hüviyeti !arak, zaman zaman memleketın Muh b" b ul.. d •. . .1 alır. ' siyasi durumuna aykırılık ederek . a ır, u us un egı~tırı e- AlVJ.ERiKA Burada muhtli! cüzütamlara 

mensup beş İtalyan subayı ile 65 er 
esir edilmiş ve üç muhtelif cins si
Wı Yunanlıların eline düşmüştür. 

YUNAN Kl7VVETLER1 
ELBAS~NA YAKLAŞIYOR 

Manastır, 27 (A.A. )- Reuter a
jansının Arnavutluk hududundaki 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Cephenin Şimal müntehasında 
Ohri gölü etrafındaki Yunan kuv
vetleri, Elbasana doğru yeni bir i
lerleyiş kaydetmişlerdir. Söylendi· 
ğine göre, Yunan ileri kıt'alan dün 
Pogradeç'len Elbasa'a giden yol 
üzerinde mühim bir noktayı teşkil 
eden Lin kasabasına girmişlerdır. 
Şimdi, bu ileri kolları takviye ede
cek kıt'alar Şimale doğru ilerle
mektedir. 

Soğuk ve kar Ohri gölünün gar

binde, bilhassa Mokra dağlannda 

cereyan etmekte olan çarpışmala

n mütemadiyen iz'aç etmektedir. 

Son 48 saat içinde şiddetli topçu a

teşi mütemadiyen devam etmiş v~ 

bilhassa dün şafaktan biraz eve] ,.e 

sabah saatlerinde daha ziyade şid

detlenmiştir. Mitralyöz ateşi hiç 
durmamıştır. 

t b·ı 1 . d rek l' ran5tz - Alman müzakereleri-
Biz bir hakkı, bir fikri, bir vatan o omo ı a mamış ve ışte sa ece nin hususi bir encüm@n tarafından 

hizmetinin selametini edeple, ir- bir ihth·acı karşıla'llak ve zama
tanzim edilmesi ihtimali bulundu

fanla, mantıkla, realite ile müda- nında da böylece •düşman çatlat
ğunu işaret ve istihbarat bürosun

faa ediyor•"· onlar kaşkarikoya mak. için almıştır! Son Posta'cı-
-. dan verilen talimat üzerine Fran-

ııetirdikleri ve mmaffakiyet san- lar.nki gibi banımız yok, apartını· 
s12 matbuatının lisanını değiştirdi

dıkları tatlı bir hulyanın •imdi ki- mıı yok, arsalanm12 yok; bir oto-
• ğini kaydetmektedir. Zannedildiği-

bwı halini alan azap ve bacaleti mobilimiz, müte,·azı hayatım12, a
ne göre, istihbarat bürosu bn tali

i inde ne olacak, ne olaca""•' diye çık alnımuı 'H kendi yaı;ile kav-
,.~ matında matbuattan bitaraf hare-

(Ba, t.ırafı 1 inci sayfada) . 

beyanatta bulunarak demiştir ki: 1 
•Amerika, yakında dünyanın en 

kuvvetli askeıi devleti olacak, ge
lecek yaz Al.manyaya karşı harbe 
girece!ttir. 

HALK İCABINDA HARBE DE 
HAZIR çırpınıyorlar. rulmakta olan bir müessesemiz 

ket etmesini istemiştir. LonJra 27 (A.A.) Daily T~ 
Her hakikatin herkes nazarında var. Buna rağmen bizi yıkmak is- • - ~-

' 

t . I b" · •- · ı b" · TABLİYE EDİLEN FRANSIZ legraph gazetesi, Nevyork muha-eanlandığı ve bütün foyaların mey- ıyen er, ızı çe .. emıyen er, ızı 

dana çıktıcı bir anda dahi yalan kıskananlar umanla kendilerinin GENERALLERİ birinden ve Amerikanın diğer kı-
kıl aklar d t at··ı _ _., sımlannda bulunan muhabirlerin-s<iylemekten, iftira etınekten, de- Y1 ac ın an er u ..... yor- Londra, 21 (A.A.) - Hür Fran-

macoji yapmaktan, terbıyesiz ol- lar. sız kun.:tleri matbuat 14!?Visi b:l- den aldığı etüdleri neşretmektedir. 
makt:ın sakınmıyorlar. Bayağı, cı- Allah berk~ liyakati ve gönlü diriyor: Fransa ııeferinde esir edi- Bütün bu makaleler, Amerika hai· 
vık, ıımar;k ve küstah her türlii nisbetinde verir, o ıı.isbette maval- len ve Almanyada enterne olunan kının İngiltereye ne kadar büyük 
şeref ve haysiyet firmasm:ı taarruz 1 fak kılar! gtneral Carlcs ve Falvy'nin Alınan bir kuvvetle bağlı bulunduğunu 
ederek dava kazanmak istiyorlar. 4 - İkdam ve Son Posta'nın mu-. makamları tarafından tahliye edil- göstermektedir. 

Filhakika, bu sistemi yadırga- harrir ve istihbarat kadrolarının diği öğrenilmiştir. General Carles, Bu gazetenin Nevyork muhabin 
mamak lazımdır. Çünkü •Son Pos- mukayesesine gelince yalnız 26/ general Burer'in yerine müsteınle- şunları yazıyor: 
ta. yı bu ruh kurdu, bu ruh besle- 12/940 tarihli İkdnm'la 27 /12/940 ke lı.ıt'alan nmuml müfettişliğine, •Amerika halkı, bugün tamamilt' 
di, bu ruh büyüttü, bu ruh zengin tarihli s,,n Posta'nın yazı ve im- ı:eneral Falvy de Zinder'deki kıt'- İngilterenin arkasında yer almış-' 
etti. Alınlarına yapıştırdıklan ve zalarını mukayese etmek her ha- alar kumandanlıjiına tayin oluna- tır. Amerikalılar İngiliz orduları
isti.smarında şahsi menfaat müla- kil<ati ortaya koymıya ve İkdam'ın caktır. Her ikisi de İmparatorlukta nın Hitleri Y"'nınesi için ellerinden 
haza ettikleri •muhalif, muhalefet, üsti.ı.nlügıınü biri.at daha tebarüz Hür Fransız kuvvetlerine karşı gelen her şeyi yapmağa hazırdır
menfi gazete• damgasında da öz etıirnıiye kiıfidir. Mukayeseyi ya· mücadelede bulunmak ve bu mü- lar. Bu tarzı hareket, Ameri.kayı 
bu&ün hortlanuya teşebbüs ettil- palım: udeleyi teşkilatlandırmak için se- harbe girmek mecburiyetinde bı-
leri o ruhtu. İ..:;dam'da: çilmişlerdir. rakmıyacaktır. Fakat icap ederse 

Bugünkü milli birliğimizin em- Abidin Daver, General M. Amerika harbe de hazırdır .. 

rettiği ve gözümüz önüne koyduğu N., Askeri muharrir N. D., A. JAPONYA 44 YENİ ŞİLEP İNGİLTEREYE 
tesanüt tablosudur ki, bizi bu yol- Şekib, Ziya Şakir, Selami 1- VERİLİYOR 
da konuşmakta takyid ve sadece zet, Profesör Hüseyin Şükrü - Bat &aralı ı lıDcl IQfMa - N it, ~7 (A A ) Am .k 

B b u hm y · N" evyor ,. . . - erı a 
taşınan ruh ve özün esasına i~aret a an, ma ut esan, ıza• yoya ıelmit bulunmaktadır Bu h""k. 1. . .. . ·ı b" İ .

1 tın . lm-L '-'f . kedi · N ·f O C 1, • u ume ırıın .... yeru şı e ın ng. -ı ~ ıı o .... ıu ayetıne aev ·- mettın azı ,, sınan ema hey'etlerden biri Fransadan retmiş t d edil . .. d t-
yor! M S • ı• 1 H" • N ereye evr mesın(', musaa e e 

• amı n.araye, amıt u- olup eski Hindiçinl umumi valisi t·ğ· ··-·•-'-tdi B d · · · 
•--· b te b" · · • f ak H"-- N" ı ı o,. ... ıllUJI, r. u evır l§ı, ya-

Yunan ileri kollannı.n Lln'e gir

mesinden IOill'a, Yunan kıt'alan 

fimdi, stratejik bakımdan çok daha 

mühim olan Şasasan ve Şukua'a 

doğru yüriimektedirla. 

·~·--. ana ve r ıyemızı rı rm , UU11Ct ısa.o, Robinin riyaseti altındadır. Bindi- k d u· edil kti K 
muha(a:uıdaki ısrarımıza • İmzaları var . • . • , . ın a resmen an ece r. u\•-

raı:men • çınıden relen dıııer bey et ıae Jean vetl tahmin ed"ld" · · ön! Re'-
-SO. Posta. lıaddini bilmemekte Son Postada: eo...; ,. reisli.,' altında bulun e ı ıgıne i · · 

_.. •- ... G l L n ıa .. - sieüınbur RoOııelvelt, gelecek Pa-
- ,......, y .. e .... ep n lislıllıu- enera B. Emir Eralllt, Millüt- makta n 18 mü•e!ı•ssı•ı ibtin et- .. - . . . 

YENİ 
wrıııııuı l'iJı 

O 
. ....R, lilltı -:ı,, 

• ~•tJP renle •. hepsi de "°; 

1 P•rlıia IOa n1odut. Kut•
aıın ortaıındakj d.eliktM 

- p,..bthr.tob.' 

f'f!IWlce fftÜmldl• •ldotw 

2 taıaYYW edilemİJ•• daba 
hıfif dıba ıece bu pu.tıa. 
(hıvalaadırılmıt) dır 

Y ••J " •efiı Is.oku adeta 

3 f, .... ,... Midı -. •• ı .. ie· 
deki tfçelıı.leri kokl.•ıı 
.. İui•' bwlacakııaıı. 

4 Büıtiı ri• •bit dww 
ç6nlti •• Krema lci~ıi .. 
•le kan,ttnlmıttır. 

(';ü:rıel ' F"ıaifftat •• 

5 rüızir " 1•r•ur• 
daa W"J• teri•••· 

, d~a lı:alhyea •Üt•· 

) ılİr .t.a••· 
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7000 113 oıuu)en :rıa lira 8/1/llfl Lbı - Şukus mıntaıı:uında bir 

miktar ltalyan esir edilmiş ve mit
ralyöz ve mühimmat alınmıştır. 

YUNAN TEBLİCil 

mıızdaa ayrılmıyarak kendisine tin Birgen, E. Ekrem Talu, Selim lr.tediıı' zar gunü matbuat mumesaillerını 
haddini bildirmekte ıocilmıiyeee- Emef, Halit F•hri, Nusret Safa, me · kabul ettiği zaman yapacağı mü-
ğiz. Ancak, bir tek nok1ayı daha lsnıet Hulusi, Mnazzes Tahaiıı, Hindi~inJ ile Japonya arasındaki hinl beyanat esnasında, İngiltereye 
tebarüı ettirmek ve kendisine ih· Bcb~t Safa, ~at Ekrem. ti~ari :::'~':t!~-::bet~n ebem- yapılması lazım gelen yardımdan 

IOOO Kilo Temız ~ lr.1 > t/ı/Hl 
1 - Yukarda miktar 'te cinsi tt muvakkat teminat mDı:bırları 7ıwıı ,,,; 

Z:!me hızalarında gösterdm tarihJerde yapıJacaJt Rsilbneye konmuştur. 

Atina, 'r1 (A.A.) - Elen orduları 
tebhği: 

tar etmek lazımdır ki, •Son Pos- İmzaları var. ınıye • ıçı en Japonya- da ehemmiyetle bahsedecektir 
la• nın bnıtün uğradığı ademi mu- Allah rızası için ba hakikat kar- ya yap~ ihracat azami haddini RUZVELTİN BEYANATI. 

Vaşinrton, 27 (A.A.) - Reuter: 

2 - Pazarlık Metro ban binasının ~ inci katıııcla toplanacak kom~ 
mnkOr tarihlerde saal 1$ de yaplacaktır. 

3 - Taliplerin, parasız olarak verllmelrte ohm fOrlnamelerl lt'Vazıın<I" 
almaları ve muvakkat temlDaUan ile mezl<(lr giln ve aaaile tomı-;yonda ııaJll 
bulunn1alan llAn olunur. (12092) Mes'ut mahalll hııre.k~t, kıt'ala

mnızın ilerlemesini ve düşman 

mevzilerinin işgalini mümkün kıl

mıştır. Esirler aldık ve mühim mik

tarda harp malzemt ı iğtinam et
tik. 

1937 ııeııesınde bulmuş ve o yıl 270 
vaffakiyet ve rağbetsizlik sırf say- şısında hanıi gazetenin muharrir- milyon franklık mal ihraç edil-
fa tahdidinden değil, temsil ettiği !erinin daha şöhretli, daha çok bak- mi,tir. Japonyadan yapılan ithalat 
ruba ve aykırılığa kendisini teces- kı telifli, daha çok dei:erli olduğu- i•e hiçbir :uımaıı 50 milyon hancı 

Reisicumhur Buzvelt p:ıetecile- ="••••••••••••••••••••••••••• ... 
ri kabul ederek demiştir ki: 

İNGİLİZ TEBLİÔİ 

Atina, 27 (A.A.) - Yunanistan

daki İngiliz hava kuvvetlerin•n 
tebliği: 

Tayyarelerimiz, dün ,ııimendlfer 

hatları ve depolarla Avlonyanın 

cenubunda kiıin Prionco'yı bobbar
dırı~an etmişlerdir. 

süs ve merak ııaikasile dahi kaptı- ou •Son Posta. elini vicdanının geçmemiıtir. 
racak vatandaş adedinin maziye üzerine koysun ve ondan sonra kar-

Altı aya kadar her &ün battan 
başa madeni harp tayyaresinin ya
pılabilmesi iç'n bütiin otomobil 
endüstrisinin elbirliğile çalışmB&'I 

hususunda endüstri komitesi tara
fından yapılan teklifi büklımet 

ciddi bir suretle tetkik etmekte-

Bugün, ;.bloka, Bindiçiniyl, en 
nazaran memlekette •Son Posta• şımızda lakırdı etsin. Elbbette ki en 

büyılk mahreci olan auavalandan 
okuyuc.ularının son derece inmiş 
olmasındandır. Hatti, bununla da 
nisbet kurmak doğru olmaz, çün
kü bugünkü malıdut okuyuculuı 

da muhakkak ki •Son Posta. yı 
mazisi ile, hakiki hüviyet, damga 
ve ruhn ile tanıyamıyan, içten bil
miyen oknyueulardır. 

Buna karşılık her İkdam okuyu-

çok tediye gören şöhretli ve pahalı 
muharrirler ikdam'ın laalettayin ayırııuş bulunmaktadır. Diğer ta-
bir nüshasında yazısı çıkan şa mu- raftan, Birlefi.k Amerika Devletle-

riııın birçok maddeler üzerinde 
barrirlerdir. Muharrirleri böyle ol

aı:ıbargo koyması, mezkftr madde-
duğu gibi istihbarat teşkiliıtı, ida- . d 

1 
. dir .• 

Ierin alıcısı vaziyetın e o an Ja-
re teşkilatı, tertip ve tabı teşkilatı Ru;welt, Amerika limanlarında 

ponyayı daha bariz bir surette .. 
ve her şeysi de öyledir. H il d . d" .

1 8
. d. . • bnlunan Alma nvapurlarının mu-

o nn a ilin ıstal'!t ı e ın ıçını~ . . . 
Amma yalana, iftiraya, bayağılı- • . . saderesını Almanyanın bır harp 

• . tı·· 1 ye teveccüh etmego sevketnuştır. h k t" 1 k t 1• kki ed •. ga, şırre ıge, yaygaraya a ışmış • . . • ere e ı o ara e a ecegıne 

olanları insafa ve hakka hürmete 22 eylul lMO .~ıhlı Fransu: - ıa-ı dair Alman hariciye nezaretinin· 

Ceıbetmenl·n mu""şkı"il'lı malfundur. pon anlaşmabl ıki memleket ara· • .. .. il ta f d 1 " d d . • . b" )""" resmı sozcus ra ın nn yapı an 

Bayanlar • • 
ıçın 

Sa7ın bayanlonnuzdan eörd~ 
ğllmilz levecctih ve rajbete k•"1 
~ran borcumuzu ödemek için 
bu defa Amerikadan ıetırttitimiz 
en büyük makineler sayl'Sinde 
F E M İ L ' 1 aikışlıncı ıil!ndir
lerle ıa:ret kullan1şh, ulak mik• 
ropsuz bir şekilde yeni amballj
larJa piyasaya çıkardığımw say .. 
gılanmızla arzeyleriz. F E 111 i L 
bayanları birçok rahim rahatsız.. 

lıklanndan koruyan ve üzUntOlü 

pek mühim 

işlerden kurtaran en birinci Adet beı.leridlr, 

B•r tl.....,llıanocle F E lll j L Ye B A G J 1'ııhmar 

Ha va akın arı 

cusu; •Son Posta• nm bilmediği 

veya bilip de yalancılık, adilik, de
dikoduculuk, müfterılık hislerilc 
bilmez göründüğıl ve gösterdigi şu 
hakıkatleri bilir: 

Zira, huy canın altındadır. 51
" a aha sı. ~ tıcarı ış 1~ ıgı ya- beyanat hakkındaki suale şu ce-

- __ ----- - pılmasını ,. rpıı. etd~~k~cdir ... Fraük~- vahı vermekle iktifa etmiştir: j ••••••••••••••••••••••••••••-" uu··yu.'k Mı·ııct sız hüklımeti Hm ıçınıye guınr Am ik 1 .... Ü L <Bat lanh ı laelde) 

SUrE'tle Eylül başlangıcında Alman 

hücumlarının kesafet kesbetmiye 

ha ladığı günden beri en uzun sli
k(m devresini geçirmiştir. 

MANŞTA TOPÇU MUKABELE.Sİ 

Londra, 27 (A.A.) - Bu sabah 
• 

karanlıkta Manş sahillerinden iki 

buçuk saat •üren oldukça şiddeti ı 

top sesleri gelmiş ve Fransız sahıl

lcrinde bulunan uzun menzilli Al

man toplannın Douvres mıntaka

sınana ateş ettikleri anleşılmıştır. 

Ateş. saat 7 de kesilmiştir. Hasar 
.-e za.ı-iat yoktur. 

31 İTALYAN TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDU 

Londra, 27 (A.A.) - 25 İlkklnun 

!tte yarısı biten hafta içinde İn

g'. liz tayyareleri hava muharebeJe
r:nde 31 İtalyan tayyaresi tahrıp 

ttmi.şlerdir. Bu rakam kat~ olarak 
tespit edılroiıtir. 

Bu yekünda 10 Yunanistan ÜZ!!

rinde ve 21 de Afrıka cephesinde 

düşürülmüştür. Ayru devrede bil

tün cephelerde yedi İngilU tayya
Rai kaybedil~tir-

l - İkdam, hiçbir gazeteden biç 
bir tekilde tek satır yazı almıyan 

U h ' ki b . b" 1.•. • er anın resm sozcus yo .. -
mu !ariyeti verme e u ış ır ıgı-

1 
t 

Meclisi ııe doğru yolu açmış bulunmakta-! ur .• 

dırfunsız mahfilleri, pek yakında japonyanın Nankin aefiri ve bilakis her ı:azeteden çok en _ Bat ıanfı 1 inci ııa:rfacla _ 

) üksek imzalarla yazı neşreden ga- taleplerin devre sonuna bırakıl-
Leledir. 't b t ı da ... · iı masına aı nıaı a a arı ~vıp 

2 - <dam ~üessescsi •Son · eylemiştir. 

başlıyacak olan ticari müzakerele- Nankin, 27 (A.A) - Japonyanın 
rin Tokyo ile Visi arasındaki umu- Nankin hükfunetl nezdinde büyük 
mi münasebetler üzerinde de ha· elçiliğine tayin edilen B. Kumataro 
yırlı neticeler dokııracağlDJ ümit 

1 

Honda, bugün tayyare ile Nanlı:ine 
etmektedir. gelmiştir. 

Posla ı milessesesınden ç~k daha 1 Meclis yine bıJgünkü toplantısın-
m".,5rafh, ço~ da~a. mubarrır para.-,. da 8 ikiııcikiınun 1940 ı.r>hli istik- Baf, Dif. J!l'eale, Grip, Romatizma 
sı odeyen mues.cscdır ve bu da ga. raz tak'itlerınin Fransa sefaretin-

. d k" . \llenalji. l.ınkhk "" Bllllla A~rılannızı Derhal Keser 
zeteni~ üzerı_n e .ı ımzalarla sabıt I ce istimaline müsaade olunabilece- IC41bı""1ı filade 3 kefe alınabilif. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. 

olan bı~ hakıkatt.ır. . . itine, 23 haziran 1939 tarihli anlaş- B Boklavayı icat eckııler. bua1in; .. 

1
ilı-ı--•t1•E•R-•Y•E•R•D•E .. P\J•L•L•U•K•U•T•U•L•A.ıiiRiiiıiıiiii1SiiiRiıiA.iıiRiıiiiİLA.iiiiiiiiliiiSTİİİİfiiiYİİİİIİİİİNİİİİIZiiilı--. 3 - ikdam mue-..,.esının fılha- maya merbut protokolun ikinci 1 KJr~ kath 1-!acı Bekir Baklavaıını 

kika •Ponlilak• markalı garaıda nıaddesi hüklimlerine tevfikan 
bekliyen bir otomobili vardır. Fa- Fransa~·a tesviye edilen 7 mıhon Tal&>lardı. kendi ı.ı.ı.ıava!armıbn ne d•rece llııtiın oldutunu ...ıamaıııa 

kat, Son l'osta da sahip Selım Ra· Fran>1z frangının lcııziliita tabi. tu- lı:ırlt lı:al yerin dibine ııe<·~rludl 1 S TAN B U l E EL E D ,. J ES 1 N DE fııl 
gıp, sahip Ali Ekrem, Başmuhar- tulmas.ı hakkındaki kanun liıhiha- 1 11 
rir Muhiıtin Birgen, başmüvezzi lan da müzakere ve kabul olun- A L 1 M U H l O O l N H A C 1 8 E K R 1 
Osmanın da birer otomobili vardL muştur. ÔlçüJerİn 
~·akat, parayı •parrrrrra• bilen Son Medi~ gelecek toplanhsmı . pa· ı Morknl: Bahcrlı:apı. Sul>elerl: n.~·otıu. Ka.rMı~y, Xadılı:öy, muayenesi hakkında mÜbiJD 
Posta sahipleri otomobillerini beş- ~günü yapacaktır. ıiıı•••••••••• '\fısır <Elkalıi"l • 1 L A N 
mÜ\•ezzileri kadar dahi gurur mu- Ölçüler nizamnamesinin 17 nc:i maddesi muclbıncc senelik mua•en•- ıtııl 

Mekaika askerlik kanunu •-----------------------... : , ,. hafaza edemiyerek ve •parrrrrra• bulunan (940 oenesi damgasını taşıyan ölçüler hariç) ve 939 llk ve ~ 

hırsına kapılarak harp çıkarken ve Bir laveç vapuru torpillendi Devlet Demı'r yolları u. MUdUrlUQUnden .muayene damgasını taşıyan bililmum ölçülerin 941 oeııelik muayeneleri,.. 
harp çıkınta salmışlar. gazetelerin- Ncvyork, 27 (A.A.) - Herald pılmak üzett kayıt muamelesine 1/1/941 g\ınO başlanacak...., en geç sıtı/1141 
de olduğu gibi otonıobillerinde da- Tribune gazetesinin Meksika mu- ıünu biteoel<lir. 
h L'- AW<adarlann baglı bulnduklan taymakamhklara. ~kdıyelo", Emf11&-i ..;.,. 'te menfaat zebunu olmuş- habiri bildiriyor: _ .. 

d il (4600) lir olan 4000 Kg Sik .. tif (141941) Salı gü ü nti, Fatih, Beyoğlu, Kadıkoy ayar memurluklarına müracaatlil bcy.-nnaırıtt ...,. 
l~rdır. Bu vaziyetteki adamların Mek.•ikada geçenlerde kabul e· Muhamıo-.cn be 

0 
a . " . . n malarını ve me2ku'r beyannamelcrı'n arkalarında vazılı "'"''"ra g,:; bar•~ 

k
d ıaat (10,3~ on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahılindek\ Komisııon tara- , ....,_ -·-

«I nm• ın bir otomobili var .. de- dilen yenı askerlik kanunu, hükı'.ı-ı 1ın kt edip memurlara doldurtarak kendiler! imza ederek iade etıı~tcn •nnra mu.,.. iını.. .:ı aclt. eksilme usulile satın a aca ır. l\ ...., 

meleri hem •Y.ıptır, hem de a•göz- met mahfillerindf> beyan olundu- bilırıd• müracaat kAğıdı almaları aksi takdirde bu gibi ıaluslar hakkında I<' - ' Bu ıse gımı~k isteyenlerin (345) liralık muvakkat teminat ve kıınunun ) 
Jülüğiin. bayaı;ılığın, demagojinin ğuna göre, 1934 den evvel tatbik . tayın el"!ı v....,IJ,Je lılrllkle eksi!lme günü ııaaUne tadar Komisyona müra- ~-=efo yapılacolı ehemmiyetle i15n olunur. ~ 
ifadesidiı:. Nihayet lıuctln otomobil Nlılmivccektır. Bura sebep tah.sı· ! caa• ""ı ı •ımdır iMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖR-O: E. tzzif 
bi.r idi aakil vae•asıd,.. ve lııi.r ih-ı sat ve. ıu.ıa DOksarudır. 1 

Bu iW aıı pr!DAmtler Xomiııyoodan param olarak daiılılmU.tadu. (l2•79ı BASILDICJ YER: SON TELGJL\F Bı\SWEVİ 
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