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Son Tel,ral Matbaıuuula Bonlır 

BLÖF! •• ! B v 

Al manganın ' U Q . ) 

Rom ı.ngada ı er 
tahşidat b p- 1 

ay Satışları 
st rakıldı 

tığı asılsızmış 
-- Toprak Ofisi her tarafta 

Londruya göre : baya YI V8 5 Okları ikmal 
-mu-

lngiltcrcy ... karşı I ~ Hükilmd .. iday .. •'ter .... 
\ bubal itini - bir -~~ ele 

yapılan hazırlık ; ::;:·.:..t1:·~u:;:::~.:,: 
gizli tutuluyor :~=n=t! :~ . .::: 

me ile, elinde HO kUoduı tatla 

U1t79 eepııesıııae Çarpqan A TiıStralyab kıtaat Mısırda talim esnasmda • bufday elan ı&cırtenıen ~yar.na-
• Habeşistaada vaziyet , •e ..ı • .,.,. banlara eı ku1r • . 

ı üarta ba mallan 
tacirlerftn 

bufday rıatıarlle ~r hab•lıU

rıaııa rmm aritınlmuı tein ~ 
uda nium bir rol 07naıııı.şta. 

Of>ıln ~hrlmfzde ye diler .t
lbt>ile,df>ld tubelcri •nıb&yaaJa.. 

nnı Dımal ettıltlerl lfln Ankara-
Un .-cıen 'bir cm:r~ balday D

\ışlan •vvelkl ~•n ltlbattn 
lekıv ""r- b.,,..ılm°'lır. Dilı>-

etti 
- lühre.n lıer liclr Aııadolanan 
ı.t.ocı'ti 111U1lüa. s•llftc<ti 

nadayla.n -"" ı..rma.ılara 1 

•laGak .., .,. b•-. Ofloe maıo
-* ..-IJ'ecelıllr. Yıı.lnıa teobll 

e.ıııa nau.- tazı- aı,. 

~•P1- ..-ıtmelıte<!lr. Bu.t-
daylann kalllderlne ıö"' hl1S11ltı 
selecek tial leneuölö m~rl ve 
O&lıoıU"UUMlabnrl~..... Romanyaya mü- Yunan kıtaatı 

him Alman kuv .. Adriyatik sahi

vetleri geldiği ha linde i ı;_r _I i Y_0 r 

!Jaı dıa etrafındaıİt•l1a~l.•r. için endİ§e N~.:~::;:.ıüıal;ı:e,:; 
lngiliz hazırlığı verıcı hır bal alda 1"4 ..-.---... -~-s ti 

Devam ediyor ~a;~~t:d!.A.1ıroa:f~ıt'alan- Mu·· hı·m bı·r karar 
nın geçtiğıne dair verilen haberın 

----ı-----

beri karşısında Graziani To bru k ta Yunan Veliahtı cep
heyi ıiyaret etli Tahşidat 

zihinlen karıştırmağa matuf bır 

Alman blöfü olduğu l;)aily Sketch 
gazeıesi tarafmuan bugün teyid ~ 

y .. p 1 y o.r dilmektedir. 
y 
y 

pa ı sahipleri be
n n · me verecek Bu lıa!ı.er teeyyüt ederse, ---ı•--- ------

Almanyanın, Souyet Ru.. y J } 2QQ 
yadan ziyade Yunan - ltal- Un3Dll ar Tobruk ikinci 
yan harbine müdahale et· • 
mek malı.adını takip etti· esır da ha aı dı Müdafaa hattı .• 
iina inanmak dalıa doğra, ' 
daha makul olur; çünkü 1 .. A~n~, 2~ (AA? - ~esmi Yunan Kahire, 28. (A.A.) - Budiyada 
ltalyanın Arnaurıtlakta, sozcüsü düıı apgıdaki beyanatta bir değişiklik yoktur. Ingilizl.ır 
kendi bOfl-'la ucu:iyeti dü- bulunmuştur: mahsur şehrin etrafında gıttikçe 

zelt.miyeceji anUı,ılınıı· Cephenin bü~n. mıntablaruıda I artan toplara malik bulunmak ta
la, İtalyanların rlc atı ıılevam etmek- dırlar. Harp malzemesi sevkiyatuı

tedir. Merkez ttpbesinde düşman da İtalyan kamyonlarından haylı 
kuvvetlerini püskürten Yunanlıar istifade edilmektedir. Y-ı Abidin DA"'IER 

1 ıviçreıain Bena tchrinden 
alınan bir habere güre, Al· 
maa,yıuwı, Macaristan yo-

mühim köyler işgal etmlılerdir. Kahire, 28 (A.A.) Mareşal 
İtalyan tayyareleri müdafaasız Graziani'nin, Bardiyanm 30 kilo· 

(Devamı SL 5, Sü. 7 de) (Arkası S. G, Sil. 3 de) 

~~k!"::~~a~~d=~m d:;v;~;~ ı ou•• n "ece bı·r tramvay 
peşteden bırtakım haberler gelmış· O 
t:r. 811 ~vkiyat, Macar devlet mer-

kezinde, Almanya ile Sovyet Rus- b b d •• k A • d • 
:ç:~==§:~::~;~:' h!~: er er u anına gır ı 
Jr.ındaki haberlerle alakadar görül
mekte İmi§. Sovyet - AlD18n ger
cinliğinin sebebi ise, .Remuyada
ki Demir Muhafızlarııı; komünist
ler aleyhindeki hareketleri imiş. 
Sovyet Rusya, bu hareketi, A!mıın

T ram vay ara bası halkın yardı mile 
bir sa .. tie dükandan çıkarıldı 

larm ilham ettiği mütaleasuıda bu· Dün ıece 21 1 kırk geçe Sirkecide, J salonuna glrmı~Ur. 
lunuyormuş. Ayni Bern telgrafı. Muradıye cadde.ınde bır kaza olmuş ve Yaptıgım"" lalılDkala cm ftk'a nle 
158 ita 200 bin kişi tahmin edilen 18 nuramalı Harbıye - Aksaray traın· ı olmU1tur: . 

. . vayı yolda!l ('ıkarak, Hakkı ve MuiLafa Bırl.ik berber salonu mtl$ttTilerle do-
Alman kuvvetlennın, Sovyetlere 1 G!lnence aıt i numaralı Bı.rlil< berber (Sonu Sa. 6, Sü. 4 de) 
değil, Balkanlara karşı bir hareket 
için gönderildiğinden töyleee bah
sedivor: 

• i ·i maliımat Alan Bern mahfil
lerinde söylendiğine göre, Balkan
larda vaziyet, süratle bir neticeye 
dıoğru gitmektedir. 

•Bazı müşahitler, Almanyanın 

önümüzdeki günlerde, Yunan har· 
bine müdahal~.sini !wk.lemektedir

ler .• 
Dem telgrafınm bu .on kısmı, 

ltalya, Yunanistan& taarruz edip 
de mağluben ric'ate nıe ur kaldı· 
ğı ve Almanyanın ltalynya yM
dım edip etmiyeccği mrs~lesi tet
kik me\""ıuu oldu.Tu zamanki vazi· 
yeti, tekrar ortaya koymakhdır. 

O zaman. Almanyan,ın ftAJyaya 
yardım i~in, ya Bulıari•tlll'I. ~·Ahut 

(Aıkn'1 Sa. 5, Sii. 2 de) 

• a rın e eh met 
Dün ölümünün gıldönümü 
münasebeti le ihlif al gapıldi 

. istiklal Mar§ı 1'.'übdii .. bü~~ ııa· j Ü".i.vers~te Edt'bi.yat. Fakültesi p~ 
ır Mehmet Akif'ın ölumunun 4 I fesorlcrınden Alı Nıhat Tarlan bır 
üncü yıldönümli müuasebctile hitabe irat ederek lıüyük şairin 
merhumun Edirnekapıdak.i nıak- yarattığı eserlerin kıymetini te· 
beresinde Öniversitcli gcu~lcr ta- barüz ettirmiştir. Müteakiben de 
rafından bir ihtifal yapılmıştır. bazı gençler söz söylemişler ve 

Mehmet Akif'in mezarını siya- "lchmet Akifin değedi türlerin· 
ret edenler meyanında bulunaıı J den parçalar okumu§luılır. 

WNDR..\ MAHFİLLERİNİN 
MÜTALEASI 

Londra, 28 (A.A.) - Dün, Nev 
)"Ork tarikile, Budapeşteden veyı 
Bükreşten gelerek, büyük kitlelcı 
halinde Alman askerlerinin Maca· 
ristan iç'.nden Rumanyaya geçmek· 
te olduklarına dair habcrlerlerin 
Ü<.erinde toplanan büyük alika ge· 
rek siyasi ve gerek askeri salibi 
~etiar makamların bu haberlere 
pek az itimat göstermiş oldukların· 
dan dolayı ebemm.iyetini hıssofo· 

cak dereçede kaybetmiştir. Fılha
kika siyasi mahfiller, bu askeri ha
rekata sE'bep olarak gösterilen Rus- ı 

ya ve Almanya müttefikleri arasıı:
daki ihtiliıflann içtinabı kabil ol 
mıyan veyahut çok mümkün göriı 
nen bir müsademeyi icap ettirecc· 
ğine dair olan rivayetleri kabulı 

(Ar lıası Sa. 5, Sü. 3 de) 

Daladye ve GamPI 

Eski Fransa 
Ricalinin 

Muhakemesi 
---··-

Ônümüzcieki hllfta 
Riom'da Başlıyc~ 
Madrit, 28 (A.A.) - Ber-I 

'ı linden Madrit gazetelerine 
verilen haberlere göre, oııü-

1 
müzde!<i hafta Riom §ehrinde 

, General Gamlen, Daladye, 
Reyno ve Leon Blümün mu-
hakemelerine başlanacaktır. 
Bunlar Vişi hükümeti tara
fından Fran&?Z hükümctinin 
batlıca meı'ulleri olarak İl· 
ham edilmektedir. 

Bil.tün yapağı/ara değer fi
alla alınmak üzere el konuyor 

Ankara, 28 (İkdam muhabirinden) - Yeni bir kararnameye gö
re ikametgahları İstanbulda bulunan komüsyoncu, toptancı, yan 
toptancı, depocu, emanetçi, aalliyed, müteahhit ve banblar gibi 
t.cİl' sıfatını haiz biliımum hakiki veya billuru pl!ıslar beş gün 1.ıır
fll'da kasap başındaıı maada memleketimizde yeti en biliımum y .. 

,.cı mevcutlarını beyanname ile lstubul Viliıyetine bildirecekler
dir. Memleket dahilindeki fabrikalarla tahriri mukavelesi olan ya· 
pağıllarla Ziraat Bankasmdaki yapağılar mtigteıma olmak üzere hü· 
tün yapağılara değeri fiatile satın alınmak üzere Hükumetçe el ko
nulmaktadır. Bu yapağılar - bet giin zarfında satm alınmazsa 
oerbest kalacaktır, 

E MUC ELE 
Er·enköyde yeni bir hallt 
Sana tor vomu inşa edilecek 

Lüzum 
panser 

görülecek yerlerde dis

o:.,ılması kararlaştı r ı I d ı 
Yapılan tetkiklere göre, verem rinin ehemmiyet ve azamet!nı P,.. 

musapları, e.<kısine nazaran, gıttik- kıden olduğundan çok fazla ıdra· 

çe azalmaktadıı-. Bunun en esa,;Jı ke ba.şlam,ış, veremi lıcelerıme 

-------.................................... sebebi, Veremle Mucadele Ceıniye- •ı tabıi veya muhtemel olan vazi

Mareşal PETEN 

Peten Hitlerin 

Teklifini reddetti 

Alman kıtaatı 
Fransayı işgale 

başlayınca 
---·---

Vişi Afrika
ga çekilecek I 

• 
Bugünlerde Fransa
da heyecanlı hadise
ler olması Lekleniyor 
Madrid, 28 (A.A) - Bazı gazete-

lerin yazdıklarına göre, Amiral 
Darlan Paristen dönüşünde Fran
sız • Alman teşriki mesaisi hakkın
da Hitlerin tekliflerini Mareşal 

(Devamı Sa. 5, Sü. i ele) 

~SK~RT, 

SiYASi 

. VAZIYET l 
: Arnavutluk hareka-I 

' tıı~ın yeai safhası ı 
Cephelerden ıı.lııuın ma.lfımata 

ıröre Arril<ada milhm bir h•dbe 
1ta1df'dllmemif, Ama\'lJtlıJi ct'p- · 
b081nde Yıınanlılar bazı llerleyiı
ıu teJDiu elmk;lir. Garp pölıw<le 

İ.ncilıı k.ıta:ı.tı U%1ID zama1od.2nberl 
kunetll bir tekilde ıahk"m edilen 

1 

Bardıa etralında çemberi &'ittik~ 
takviye etm~ktıedtr. Kat•j llf'tl~t> 

ye aa a&7!ıaıt efi,,1,SZll& dayaıaao İD-

1 

sifü l.aa<Tu2 .ısı.mbıtn lam bir , 

mLulbıl &'0~ ~- ha.- ! 
!'eki.tının botun useıtııl maman 

1 

hazırlık devresini ietkU ~or. : 
; Yakında J1ard!a'7a kuYVeili bir 
· hlicnm beklenmeticlir. 
1 Anı&vuthı:k eeplıeebıe ııeUDce; 

burada hava ..,.u&nıım ve -.rp 
' arazinin aıtlsaacle euıtı nlsbeUe : 

Yunan ileri hattUU bıl<-' edl- · 
J'Or. 

Yıııuı.ıı harelıa- mini oldutu 1 

. kadar tıaııan mliclafaaauıa htiyülı ' 
yan1anda bulunan ve AmavwUu· 

1 

c.u ıtmaldea .,.balla arıran iki 
f bin metr<dım 1iikııff rakımlı clai 

(Arkası Sa. 5, SU. 4 de) 1 

ti vesair teşekküllerle devlet ıdarcsi yetlerde vaktınde tcdbır almanın 

n.in veremle şiddctk miıcadelesı(Ur. lüzumunu her zamankındcn !azle 
Bundan başka. halk ta, bu müh- takdir etmiştir. 
lik h~stalıgın ferd ve cemiyeti Mevcut sanatoryomlardan başka 
bunyesi üzerindeki tahnpkar tesı- (Arkası Sa. 6, 'ü. 2 de) 

( 00.rıilrı 

Bitlerin 
Fransadaki 
Teşebbüsleri 

Y cuan: A. ŞEKlB 

Bitlerin yeni teklifinini Amiral 
Darlan'ın Paristen alarak Mareşal 
Petene bilcl.irtl;pni ajanslar haber 

veriyorlar. 
Anla~ılıyor ki, bili Almanya 

Fransayı lı.endi peşind<' ve İngil
tereye karşı sürüklemek azminde
dir. AJmaayaıwı buna muvaffak 

olmumdaki kazanç aşikardır: 

Fransa müstemlekelerinde kuvvet
lidir. Akdenizde Tunus, Ceuir, 
Fas, Suriye Fransııiımdır. ispanya 
ile hem Fasta, hem Avrupada kom
fUdur. Bu ~kilde Berlinl ve Roma· 
11 Franse - İspanya yolile TraJ>. 

lçlrıd~rı) 
lusgarba bdu bağlamak miiın· 

kiındür. Roma ve Beılın Trabhısr 
haelaruaca Tunus, Cezair, Fas, Su· 
rlye Franau: ve İspanyol orduları 

Mısırı ıarktan ve garııten tazyik 
t'debllirkr. Fransız donanması ela 
italJaU dunnnmasını takviye eı!• 
rek C~helütt.ırık ve Mısırn taarrım. 
!arda lıulunabilir. Bu esnada ıU· 
manya da Akdenizdt'kl ve diğer 
denizlerdeki İngiliz donanmasııu 
kısmen olsun çekmek ve meşgul 
etmek i~in lugiliz adaJ,.,na taM
ruz edebilir. İngilterenin Akdenia
deki ve Afrikadakl vni ·eti nazik· 
leşebllir. 

Herhalde Alman Devlet Şefhıhı 
üzerinde gayret sarfetiiği planlar
dan biri budur. Anuk, bu planın 
tahakkuk eylemesi Fransanın mu
vafakatine ve hıyanetine bağlıdır. 
Almanya ısrar ettikçe vatanper-

(Arlıuı S. •. Sü. 3 tle) 
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GÜNÜN ~~ 
TENKiTLERi 

t KD A M 

B GDADIN 
SO GUNLERi G~rp.musikisine 

YAZAN: ZiYA ŞAKlR .. daır hır konuşma Almanya.dan mal l Denize dökülen 

getirtecek olanlar... büyük servet! T elrika numaran: 1 

idam hükmü verilen Mansur suğuk
kanlılığını muhafaza ediyordu 

!'akat artık Vezir Hamid, daha bir aşk besliyorum.. Bugün, yarın, 
fazla tahammül edemedi. Halkın öbür gün, huliı.sa ne zaman için ır 
ateşli heyecanında kızdırdığı inti- lursa olsun; o a•k yüzünden başı· 
kam demirini tam tavında dövmek ma gelecek olan her şeye, razı ol
için hemen başını halka doğru yük- maktan başka hiçbir şey düşünmü-
selterek: yorum ... İfte cevabım. 

- Ey nas!. .. Şeriatın aslı ahki· Dedi. 

mından olan Haccı Şerifi kendi iç· M ı· d "'klı M ··ı·· d . . . ec ıs a6 ~ • ansur, o um a-
tıhadile başka hır şekle tahvil et- kı"kal beki ek · · · d .. .. • . annı em ıçın zın ana 
mek kustahlığıru gostereıı ıu kifı- at l.d Fak t h " d h lk . . , ı ı... a şe ır e , a arasın& 

rın cezası nedir . - da · b · Ira 
D

. 
1 

nd" , ganp ır ynaşma başladı. 
ıye sese ı. . 

Vezır. H" 'd" b - 1 . - . Bır çok kimseler onu cidden bir 
a.mı ın u soz en uzerın-

den, birkaç saniyelik korkunç bir (Vel'.> .. e>larak tanı~~rlardı. Çünkü 

Sük. • t d•,.. ü. F •--• o, but un hayatını ılim ve ibadetle u ....,.ası geç a ...... sonra, . . 
,.Uzlerce ağızdan tehevvürle fışkı· ~ırmıt- · · Hiç bir kimseyi kırıp 

Uth. h'"-''-'-- bü"yük' . ıncıtmeıru... Kendisinden maddi ran m ış ..,...,,.,,,.,o ıç- • . . 
tima salon niş kubbesinde manevı yardım ıstıyen bedbahtla-

lliklere ka:ı:u;:n akioler husul~ rm hiç birini reddetmemişti. Bu 
getirdi: sebeplerden dolayı da bir çok za_-

- K ti! vallıları kendısıne cezbeylemiştı. 
a ... 

ıd Esasen kendisine bir çok keramet-
- am. .• 
_ 4kence... ler, mucizeler atfedenler de, bu 
_ Kırbaç altında çürütmelL. saf ve cahil kimselerdi. 

Sonra öldürmeli. Bunlar, (Mansur) a o derece i· 
man etmlşlerdi ki, onun ölümüne 

- Derisi yüzillmeli ..• 

- Her ~yden en-el, bunu yazan 
eller kesilmeli. 

Mansur, daha hali metanet ve 
sokuk kanlılığını muhafaza ediyor-! 
du. Ham sofuluğun ve kızıl taas· 
subun verdiği çılgınca heyecanla 
köpüren halka ağır ağır göz gezdi
riyor. Büyük bir sükıinetle, acı acı 
gülümsüyordu. 

kat'iyyen ihtimal vermiyorlar: 

(Arkası var) 

Mesud birlik 
ve beraberlik 

- Garp musikisini anlamamıza, 
garp musikisinden zevk alnıamna 

iııal..in yoktur; kurduğumuz Kon· 
ııenatuara, garbe tahsile talebe 

göndermemjze, op~ra tecrübeleri
ne, koo3erlere ra~men garp musi

.kisi solda sıfır kalacaktır. Hiçbir 
zaıuan göulümüze hitap etmiye
cektir. 

- Bu kat'i hükmü nasıl veri
yorsun? 

- Bu hükmü vermek için uzun 
boylu incelemeler )· apınağa hacet 

yoktur. Garp musikisi ancak ve 
ancak garbe hitap eder. 

- İşte burada yanılıyorsun. Bir 
Vagner, bir Betoven, bir Li•t bü· 

tün bir cihana, bütün medeni in
sanlara bitap eder. 

- Evet, fakat onun dilinden 
;yalnız ve yalnız garplı anlar. 

- Gene yanılıyorsun ve bu ba
histe asıl aldandığımız noktalar

dan biri de budur. Garp musikisini 
garp de yavaş )·avaş anlamış, ı&eV· 
kine yavq yavq varmış, vardık
tan sonra da tam medeni ııüatını 
takınmıştır. 

Ticaret vekaleti ıiparişlere ait beyannameler . 
Üzerine müsaade listelerini gönderdi 

Almanyaya evvelce mal sipariş Bu listelerden eczayi tıbbiye ve 
edip te h<:n üz memlekete ithal e- kimyeviye ile boyalara ait olan kı 

demiyenlerle yeni sipari,ıerde bu- sımları dün İstanbul Ticaret Mü

lunacakların bu malların miklar \ dürlüğüne gönderilmiştir. Alman· 

ve nevileri hakkında vermiş olduk· yadan mal getirtecek olan firmalar 

ları beyannameler bir müd det ev- Mıntaka Ticaret Müdürlüğiine mü

velce T. Vekak t ıne gönderilmiş- racaat ederek hisselerine isabet e
ti. Ticaret Vekaleti bu siparişlerin den miktarı öğrenecekler ve lisans 

nevilerile miktarını gösterir ced- için derhal Vekiıjete müracaat e· 
veller hazırlamış ve kontenjan lis· deceklerdir. Vekaletten alınacak 

telerine göre her tacirin ne mikta" müsaadeden sonra bu malların der
mal getirebileceğini tespit elmiş- hal memlekete ithali mümkün ola-
tir. 

Mekteplerin yıl
başı tatili 

caktır. 

Ya pağılara hü
kumet el koydu 

! 
1 

Buzsuzluk yüzünden 

1balık ihraç edilmiyoı 
1 Son ı-üntudıe 7eniden mühim. ı 
· miktarda balı.il: avlannuya ~ıa.

: IWfW". Son iki Pıt ie!D<U %00 biıı 
9'tt balık çıiıanlm.u;tır. Benlarıa 

1 bir lusm.ı ih~ edllmb;llr. Bir ıus
. mı da dahilde lstlblüt e4.'ldlklea 

sonra .-erbe il&lanı d& ıktıhe dö· 
kulmüştür. Çıkarılan balıtın hiç 
oln1ct.ZSa yansını ihraç etmek için 
miihlm mi*lanb bıaa Uıti7"4) l"Ö· 

riilmüı;tür. 

Halbı>kl Bomoıııt fabrikuuım 

elindeki amıonya.k m.lki&n u ol
dujımdan fstilısil edlp balıkçıla.-

ra \eni e-le oldulıı bwı mllı.
. &an ihtiyacın onda birine bile oe-
1 vap verememeltledlr. 

' ihracatçlları ı.Jik•dar makamlara 
l müracaat ederek buz tıeminin.i is-
i temislerdir. 
1 Her .sene 2 rnUron liralık döviz 

tem.in edeıı balık ihra.catuıın temi
. Dl için ı...ıQ>eıe ceç~ııniştır. Bo

montiden başka Tahl.akaledeld 
• buz fabıika sınm da laaliyeUni 
aıUırması kararlııflınbıutf.ır. 

, Ywıa.n~tandan, Bulcarist.erM!•• 

Lise ve orta mtklep• 
ler yarın tatil 

Malı olanl .. r 5 günde 
beyanname verecek 

- Eier böyle olsaydı Vagner i 
1 

ve ıai1ıı.daıı mühim mllı.l&nla &J.. 
bölün garpte musiki dehbı teliik- Lise ve ona ....ı..teple.- ,-ılbaşı müna-1 Hükümet İstanuuldaki yapağı nıev· lepler ·oııku bulın&lıiadır. Şclırl· 
ki edilmezdi .. Fransa bile ona t,a.. sebeti!e ayın 30 uncu yarınki pazartesi cutları ha.kk.Jnda yeni bir karar verıniş- mizıde torlklıerfn çifti 9t k.11111Ştan 
pıyor!. sabahından itibaren kıinWl.u~ninin i- tir. Bu karara göre ikametgUhları İ::;t..all- 1 ııa1ılmak_ _ tadır. 

T 
. ı kinci. per~enbe sabahına kadar kapalı bu bulda bulunan bütün hakiki ve hükmi· •·-~~-~========-ıl 

- am bam telıne bastın. Satt l kl d İlk "k l · -. . ..... • unaca ar ır. ın _ tep er ıse ayın j şahıslar, ellerinde buluı ı~n kasap ba- BELEDiYE Vaguerın Fransaya nasıl ıırdıguıı 31 inci sah günü tatıle ba;,lıyacaklar ve şınc!a.n maada bt.ı.tün yapağıların m ikta
anlatayım. kinunusanini.n 1, 2., 3 Ü..'1CÜ günleri de rını birer beyannanle ile hükun ıeıe bil-

ı 
kapa lı bu 1 urıaca~ı.ard ır . ; direcekler cii r. Beyannameler bugJnden Ekmek bu sabahtan itibaren 

10 para ucuzladı 
- Bunu aıılaımaj;a hacet yok, 

Fransa garptır, Vaı:ner garplıdır, 

kucak açnu~lardır. 

Üni~e:,~~~ye gclınC'C, ~uı _ 31 inci j it :baren cuma günü akşamına k adar _ka

salı gunu ogl~en ~nr~ tatıl ed ı lece~. v~ 1 bul edilecekt_u·. Tıcaret~ane veya ıka-
kfı.n unusanının 2 ıncı per: embe gunu mclgilhları Istanbul vil;'.'ıyct dnJ.ll!nde Bu sabahtan itibaren şehrimiz-

- Gene aldanıyorsun. Dinlej sabahına kad ar kap::ıtı bulu nacaktu. bulunup ta yaoağ.ıla rı ba ~ka şeh ir ve de ekmek fiatları 10 para ucuzla .. 
bak: Tarihi pek hatırımda değil, · yerlerde bulunanlar da beyanname ve- , mışlır. 

1860-1870 çağlarında olacak. Me· V I L A Y E T recek!erdir. Yeni narh 14 kuruş 10 paradır. 
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POLİTİKA 

Si gamın 
iddiaları 

Ya:ant 
!'rol. Hiiıleyin Şükri Babai! 
~ vrupadaki mücadele bu· 
~günkü manzarasını al· 

ınasa ve 1''rllll.>a tarihin· 
de emsali olınıyan bir mağlubi· 

! yete uğramasaydı, hiç bahis ınev· 
zuu olmıyacak bir dava be~. alb 
aydır ajans haberleri arasına v• 
matbnat sütunlarına sık sık kar~ı· 
yor. Siyam, yeni adile Tayland .bu 
isim hür adamlar memleketi d.,. 
mekmiş- şarkan Fransız Hindiçi· 
nisi ve garben Birmanya ile mab· 
duttur. Nüfusu takriben on b 
milyonluk bir kütledir. Mesab 
(528,000) kilometre murabbaıdır• 

Yani Fransanın sathuıa muadil b' 
genişliktedir. Bu memleketin Fraa• 
sız Hindiçini.!ıinden ezeldenberi ;,.. 
tekleri vardır. Bu talepler fara:&'I 
on senelik, yirmi senelik elli se-

' nelik değildir. Ak sayı Şarkta eli• 
!ekler böyle on veya elli seneleri 
ölçülmez. Asırlarla hesap edilir bit 

. arazi davası iki asır dermeyan .,.. 
dilmemekle kuvvetinden biçbit 
§eY kaybetmez. Asya, Avrupa de
ğildir. Ne mesaha, ne zaman ve n 
nüfus ve ne de diplomasi ayni ma• 
biyettedir. Faraza Çin 400 milyon 
luk bir ülkedir. Elyevm Japonya· 
nın kontrolü altına geçen nüfusuıı 
miktarı 120 milyona yakındır, Tak· 
riben Almaaya ve İtalyanın mce· 
mu nüfuları. Buna rağmen milll 
Çan-Kay-Çek hük(ııneli mukav.,. 
mele devam edebilir. Geniş arazi• 
sinin bir ucuna çekilir, belki on
larca yıl bekliyebilir. Mekin, za· 
man mefhumları büsbütün başkJ 
mahiyettedir. 

Vezir Hamid, Kadı EbO. Amr'ın 
ltulağına eğildi: 

Parti reisinin gazetecilere 
ziyafetinde y1.ni bir 

tezahürünü kay de tt i 

ternih Avusturyanın Paris •efiri 
idi, Karısı PrensL'S Poline Viyana

da bulunduğu sırada List Prense• 
se Vagneri takdim etti. Polin sor· 
du: 

Valinin çay ziyafeti 
Ote l ve p :msiyonlar Binaenaleyh Taylandın Hindiçl 

lim ed ilmenıi..ş buhın.:ın yapa8ılar d-ı sa_ ahşap olınıyacak niden alacağı arazi ve görülece 

Bu kar~ ,'TJamenın neşri tarih inde baş_ 
kasına Sü lı lınış oldu~u halde h<."nüz leş-

- Ya Ebu Amr! .. Artık, şu gös· 
terdiğin tereddüt yeter. Çabuk şu 
herifin .katline fetva ver. Yoksa, 

Vallahi seni şu halka parçalatırım. 

Memleketimızdeki mes'ut bırlik 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi ı· ııcı tarafından !><'yan edilec<•kLr. Veri- eski bir hesabı vardır. Fransız İ 
Kırdar tarafından şehrimizdeki lecek beyannamel<rde mal.:.rı.ı ıNkla- ~ehir M~clisince _geçen a~ kabul paratorluğn zinde ve ayakta ik 

rilc cinsleri ve nerelerde boluııduıdarı edılen yenı zabıtaı beledıye tali· / yıllarca ve yıllarca Bangkok b" 
konsoloslara veıihnckte olan çay tasrih edilecektir. ve beraberliğin, evvelki akşam ya

pılan bir toplantıda, yeni bir teza· 
hür ve beliğ bir ifadesin~ şahit ol
muş bulunuyoruz. 

- Ne çalarsınız? 
matnamesi mucibince otel ve pan· ki\meti hiç sesini çıkarmamı• v 

ziyofetlcrınden ikincisi dün ak.~am 1 Kararnamenin neşri tarihlnden önce ~ 
Dedi. - Piyano ile kendimi tanıtabi

lirim, fakat asıl orkestra çalarım! 
saat 17 de •Vil.iyet konağı. nda l n ıl; mickcL cıah~Hndcki san ay i n1üessese ~ 

siyonların yalnız kirgir binalarda ona bir iddiada bulunmamıştır 

Kadı Ebd Amr, zaten halkın bu 
coşkun heyecanı karşısında şaşıra

rak kendinden geçmiş gibiydi. O 
da anlamıştı ki şu anda hayatı, 

cidden büyük bir tehlikeye girmiş

ilın" f !erinden her hangi blri!e tahriri mu1'3· bulunmaları icap etmektedir. Be- Vaktaki Fransızlar Almanlarda 
ver ış ır. vlcye bağlanan yapajı!ar ile Türk:ye lediye Reisliği bu yeni talimatna- mütareke talebinde bulundu!. , 

İstanbul Parti Reisi Reşat Mi· 
maroğl:.ı, evvelce Basın Bırliği İs· 
tanbul Mıntakası taraiından veril-

Llst alay etti: 

- Piyanon davuldan farksızdır. 
Vng:itcr kı7dı: 

M01 E.,>ıiE.RRIK 
CümhuriyeU Ziraat Bankası emrınde medcki yen i \•e esaslı hükiimlerin Siyamın genç hiiktimdarı -çiinl<' 

bulunan yapağılar hariç olmak üzere , tatbiki için otelcilere, pansi~·onla· bu zat elyevm on l>~ yaşuıda iti 
l diğer yapağı l ar değer fiatı ted ıyc edile- ' r a mua~·ycn bir mühlet vere~ek- ~ocuktur ve bir niyabet bey'eti n 

ti. Bu badireden ucuzca kurtulmak rr.iş olan bir ziyafete mukabele 
için 

0 
da Vezir Hamidin kulağına teşkil etmek iizcre, gazeteciler şe

eğildi: refine Taksiın Belediye Gazinosun· 

- !Hübatağa etme, o kadar fena 
çalmam! 

List piyanoya oturdu, •Valkiri. 
den blr parça calılı. Vagner bağıra 
çağıra şarkı süyleüi. Prenses o ka· 
dar beğendi ki: 

Türk heikmleri yardım 
cemiyet k9ngreıi 

1 

rek hükümetçe satın alınnc.ıktıı·. ,fti.:ı l:n tir. mı ne memleketi idare etmektcdır 
satın alınd ığı 15 gUn içlnJc vilayet vası-ı O vakte> kndnr ınüc~scscJerini asırların foıile örtülmüş arzu L 

•Türk hckinıleri dostluk ve yar- tasile sahibine biJdiril: ccktir. Bu fl)i::d- . yeni hii"lin1lere u:vdurmıyan1arın tesini Vi~•ve c;.undu. Fransawn s.-1 

_ Ya Vezir!... Bu işin mane\•i da bir akşam yemeği vermiştir. 
mes'uliyetini üzerine alıyor mu- Vali ve Emniyet Müdürünün de 
sun? bulunduğu bu ziyafette r.azeteciler-

. . . . det zarfında bu teblıgat yrıp ı l .ı;"t g:ı \ t ll . . 1 • .var hiik,iınl'ti cidden kaın,.ıhyac• 
dını cemıyet.ı.• nnı yıllık kor.gresı takdırde sahipleri yapağıları isted ıı.: ne o c erı, paıısıyon arı kapatılacak.. ' 
önüıniizdeki cumaı· tcsi günü saat satmakt..ı t;erbe:;t olacaktır 1 ttr. haska kpdilcre malikti: fakat n• 

de olsa Hindiçiniyi de lıihk beda 

le Parti ve huki\met mumessilleri 1 - Par ise geliniz, dedi, ornda 13:; da Etıbba Odası salonundr. 
iHay hayyyy' • ı kt Umum miirlür vali ile 

- ' .... ;l~ğme aile efradı arasında bile •Tanhauzer. operanızı oynat nız... yapı aca ır. görüştü 
- Bundan gelecek Allahm ceza- rastlanamıyacak bir kaynaşma ve Sizi orada da meşhur edeyim! ... ..-..--~--~--~·=======~ 

il, senin üzerine olsun mu? ·amımiyet içinde hasbihallerde bu- Polin bu musiki dehasını tanıta-· bitmez paradiden bir ses duyuldu: Evkaf Umum Müdiirü Fahri 
- Tamaınile. ıunmuşlardır. Parti Reisi Reşa~ cağı i~in memnundu. Paris musiki- - Zırlamayı kes!. Kiper dün Belediyeye gelerek Va· ı 
O zaman Kadı, başını yanındakı \limaroğlu, kısa bir nutukla bu ye düşkii11dü, kim bilir Vagneri Ve ıslıklar salonu çınlattı, bes-l li ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarla 

PiYASA 

Almanyaya gönderi .. 
lccf k incırler 

katibine çevirdi. Mansurun (İ· noktayı veciz şekilde t ebarüz ettir na'11 alkışlıyacaklardı!. tekfır ağlıya ağlıya operadan kaç·· görüşmüştür. Bu görüşmede Ev· ı 
dam) ına verdiği hükmü yaııdır- .nı~. ezcümle demiştir ki : Polin Parise döndü ve İmpara· tı. kafla Belediye arasındaki mur. l· Al'l, a •'Ya ile yapılan 7 

milyon li· 
dıl<tan sonra, altını imza etti. Ve- , partimizin, hepimizin Partisinin torun ilk verdi;;i baloda kendisin- - Yani ne demek istiyo1'$UD'! lik meseleler ve ihtilaf da giiıücn ralık anlaşma hükümlerıne göre 
zir HAınide verdi. matbuatımızla ve matbuatımızın den rica etti: - Anlamamazlıktan gelmek is- geçirilmiştir. Fahri Kiper dün ak· bu memlekete ihraç edilecek 2 

Kadının fetvası, alenen okuna- hükumetimizle münasebetinin sa· - Operada Tanhanzeri oynasın- teme. İddia ettiğin ve iddia ettiği- şam Ankaraya dönmüştür. milyon kilo incir muhtelif partiler 

rak (Mansur) a tefhim dildi. Man- mimiyetini geçen günkü ve bugün· !ar. niz gibi, garp her zaman ve her halinde !zmirden !stanbula gelme-
sur, bu müthiş hükmiı derın bir kü toplantı pek ıyı gösteriyor. - Kimin bu eser? yerde kendi musikisini anlamış, 

. . .,,_ - ~ 

tevekkelle dinledi. Memleketimizde şu veya bu nok· - Vagnerin; zamanımızın en zevk duymuı değildir. Seksen se-
Vezir sordu: tadan ayrılık. gayrılık tahayyül e- büyük bestekarıdır, ne evvel Paris bile Vagnere ıslık 

Kurbanınızı, kurbanın derisini 
Hava Kurumuna teberru eder
ken Türkiyenin havalarda da 
kuvvetli olması gayesine emek 
vermiş olacağınızı unutmayı-

ğe başlamıştır. Bu mallar Karade· 

niz Romanya tarikile Almanyaya 

- Bu hükme ne dersin, Mau· denler varsa bu nudu ve şuurlu - Vaı:ner mi? Adını hiç duy· çaldı. Medeniyetin bölün VllSıfla-
sur?. birlil<: ve ahenk onların gözlerini madım; fakat nıaı!emki methedi· rına sahip olmak o kadar kolay de-

gönderilecektir. 

Diğer taraftan Çekoslovakyaya 

dün 30 bin liralık beyaz sabun sa· Mansur büyük bir sükunetle ce- kam~lıracaktır . Onların başlarını yorsunuz oynasınlar. ğildir. Fakat bu evsafa kül halinde 
vap verdi: aşağıya eğdırecek ve seslerini kese Emir verildi. Pari! operasında sahip olnıağa çalışmak zaruridir. tilmıştır. 

- Mademki (Allah) için hakiki [ cektir.. Tanbauur oynandı. İlk prlu biter S.üimi lıı:uıt SEC>ES Bundan başka muhtelif memle-

fı
- }Jeti amut Edebi Romarn: 50 1 ~ı liı~fu11u bile esrigeyen heyula .. 

~eğ) na-~ S\ R==\\ v o o cdJ n ı:;;g o m:r~.~~:ı:~c:~i :e::~~ ~~~:h~:: 
'~ ~ U U e:ıı dost Cemil Kazını! .. Dün ı:ece, bu 

Yazan: MAHMUT YESARi '1 b~stalara düşın~n mıydı? Hayır! 
Yıne onları sevıyor, onlara aCl.T' 

_Rüzı:iu; yaprakların arısında bir 1 !iyen hasta ile parasını sarfedecek. yordu. Fakat bu gece, bi!si, mruıtığı 
•ır ı:ıbı dola~ıyordu. Golgeler va- j yer bulamayıp can sıkıntısından 1 değişmişti. Aradaki fark bu kadar· 
kit vakit açılıp koyula~ıyor, yere intihar eden zengin arasında ne ılı. 
dü~cıı kuru Hpraklar bışırdıya hı· fark vardı? İçini çekerek a~·ağa kalktı: 
~uılı) a uçu~uyorlarılı. Seven bir adam için sevgilisinin, Saadet ve felaketlerimiz hep 

birhiriınizin elinde. Sevgimiz, nef· 
retimiz ayni membadan akıyor ... 
Hepsi lıodkiiınlık.. Galiba, insan 
demek, bodkiıın olmak demek 

Hu gece; kendini hal ata, insan- nantu.sluluğu veya Aanıussuz olma

lara daha )· akııılaşını hissediyor· sıııdan ziyade onun tarafmdan se
du. Hayat! Bu bıiyük muammayı \ilmek kifayet etmez mı? Açık bo
h•llediyorum zaıuıetti .. Hayat, i· nolar gibi namusunu, itibarını ta· 
yitiği ve fenalığı hep bııinı ~öru- şıyan bir kadın sevilmez ole, na· 
~üınüze ti.bi bir şeydi! .Bizi be<I- mussuz damgası vurulmuş lıir ka· * 
baht eden ekseriya kendi ıııaetlğı- dın sevilirse cemiyete karp lıoir Sabah, yataklaa kalktığı zaman 
nuLln hatasıdır. cürüm işlenmiş mi olur? vöcndünde bir hafiflık biı;ı,etti. Si-
Şu hastanede bir gece yatmağı Cemiyet!, İçiılde riya, bile, ~ nirleri dinlenmiş, gözleri parlıyor· 

sefalet addeden bir insanla, bir ay landan beııtuı bir şey olmadığı hal- du. Pencereleri açtı. Serin, taze bir 
fazla kalmak için yalvaran insan, de, köhne ört n adet nikaplaruu ı.ava yli:ıünü okşadı. Gerindi, ci· 
a)ni biılikın mabllıkları değil miy- takınaralı: J>in bir kayıt. ~I al- ğerlerini şişirerek uzuıı uıun ne-
di?. tın da daima bir bak istiyea. n Jıa.. ieıı ahlı. 
Dokunacağını, ağrı, sancı vere- na mıılı:abil, ölea, 7&ralanan, dii- Bugiilı, öğledeıı 1G11Ua nöbetien 

ceğini bile bile bir dilim ekmek is- ten 1N:r lıek fer4ine eıı kiiçtik 1ıU kw:&aıacaktı.. Biç iti ;ylllı.tu: c.Yalı:a· 

cığa giderim. dedi. Traş olurken 
küçük el aynasında çehresine dik· 

ko ile lıaktı, zannettiği kadar yaşlı 
görünmliyordu. Nazarlarında ümil 

güneş ziyasını lambalara terket

mişti. istasyondaki arabalardan bi

rine atladı. Yollara esmer, alaca 

kellere 300 bin liralık ihracat mu-

amelesi kaydedilmşitir. Bunların 

bruıında isviçreye satılan 200 bin 

liralık büyük bir parti tiftik gel· 
karanlık çökmüş, ağaç kurbağala- mektedir. 

eden, hayala merbut insanların se- rmın fasılasız, uzayan ıslıkları, 
vinci, neş'esi vardı. Yumşak, dol· b . 1 • k"h l k"L k al f eygır erın a ser , tuı uru n 

Yunanistana arpa ihracab 
ve pirinç piyaıaıında tereddüt gun bıvık.larında tek tük görünen 

1 

1 • k ri1 • •ııı · ses erıne arışıyor, zgarm a 
beyazları koparmak istedi; sonra 

bir darbesi ile kalkan bir toz do
mahzunane güldü, yarın tekrar rı-

Yunanistana satılan 2000 ton ar 
pa önümü2'deki hafta içinde ihraç 

edilecektir. Diğer taraftan Fiat 
Mürakabe Komsiyonunun pirince 

azami fiat koymağa karar vermesi 
üzerine pirinç piyasasında bir te· 
reddüt hasıl olmuş ve mal satışları 
azalmıştır+ 

k k d 
. . 

11 
. di? G' .. k, 'maıu, kayalığa çarpan köpüklü bir 

ara egı er mıv . ıyınır en 
·· ·· ıd ·· b ta · .. d 'ı·k k" dalga gibi yükseliyor ve birdenl»inı uzu u, as neye gun e ı es ı, 

batta biraz ütüsiiz esvabile gel· kayboluveriyordu. 
Sadiye onu görünce ne yapacak· 

mişti: •Eve gidip değiştirmeli!• di· 
yordu. Fakat o zaman da vapura 

yetişemezdi. Zaten geç vakit, .ka
ranlıkta gidecek, kim farkında o
lacaktı! .. 

Hastanede umduğundan 

kaldı. Vapurla gidip, biraz 
farla 
denlı 

havası almak istiyordu. .Fakat is
kelede Uç saat belı:Iemeğe tabaııo

mül edeıneoli, Ueale gilmeie ka
rar verdi. 

KartaWa tnndeıı indiiJ Z8lDIJS 

tı?. Nasıl karplıyacaklı? Şimdiye 

kadar lıep kendini dinlemiş, etraf>. 
na biç dikkat etmemişti. Kim iti-
lir beceriksizliğine Sadiyeyi neb- Cinslerine göre 33 - 40 ~ 
dar' ~dürmüJtii? arasındadU'. 

Araba durmuştu; bağ lı:apwıo<i• Altın yiikeeliyor 

-•"ee girdi. İleride san, lııerbk Altın fiatleri iki gfuıdenberi IÜ· 

bir ışılı: ağaç dallanrun anısın4ıuı ratı. ytikselmelı:ted. J'iıatler düıı 

parlayıp karanyorda. Köşke yU- de 20 kurut birden brl81rllf ve bir 
laşuıca Kıı.dretiıı M5İDi duydu. ;Hluı. 23 lira 10 ~ uuıa.DM!H 

l6.rican - jliirınüftür. 

\·a hele Si)·ama bırakamazdı. Ba 
husus ki Ta~· landı b;;)·le hevesler<! 
lrnpılmağa sc\ keden çok mümkün· 
diir ki zati lt'sebbfüü değil, faka 
perde arkasında çalı~an Japon di 
Jomasisi idi. Japonya Fransızlurıll 
Hindiçlnideki hareket tarzlarından 
hiç memnun değildi. Milli hükLl· 
mele silah ve mlihimmat verilıÜ 
ğinden müşteki bulunuyordu 
birkaç defa, halli> hiikfımet 
niiz Pariste ve dört ayağı tiz .. rind 
iken bile protesto ve şikiiy<"tlerd 
hulunmuş ve bir nevi müzake 
kapısını aralık bile etmişti. Siy.-1 

mı tahrik etmek.le 8"'1 o konuşrı>' 
kapısını ardına kadar genişçe acı: 
mak istiyordu. Mare.,.ı Peten h .. 
ki\meti Bangkok'talı:i genç bükünt' 
dar Anandayı iknaa çalışmakta• ' 

ipleri çekenlerle uzlaşmağı terci 
ederek doğru bir politika takibetÖ 
ve açıkça Japonlarla anlaşarak af' 
tık ~-Kay-Çek hükumetine bd 

türlli yardımı kesti. Filhakika bil 
nn yapmakla Vifi harikulide b. 
fedakarlık yapD1J4 da sayılamazd~ 
Çünkü artık Asyan.m tA bir ucuıı.· 

da cihanşümul bir siyaset güdece 
halden çoktan çıkmıştı. Onun biİ' 
tün gayreti anavatanm bazı por· 
çaJarını kurtarabilmek ve henı•~ 
Fraaaanın bir devamı saydığı ~·· 
mali Afrikadaki toprakları şııP• 
veya buna kaptınnanuıia inbis•r 
ediyorda. Maamafilı çok ibtb'atlı 
bir idare ile " fırtınayı allattı v• 
Hindiçiniyi ne JİtJl"nlara ve ne ~ 
Siyama lokma etti. Fakat JapO~ 
yanm tahrikatı dıınnakla Tayla" 
tam söldln ve istirahate kavuşaca 
demek değildir. Frınsa11ın PY 
yuiyeti devam ettik!;<I teşvik ~ 
teşci hiç eksik olmıyıcaktı.r. JJal 
esasen tahrike bile ihtiyaç oJın•lı 
llWll liiiJıneğe Amade bir ırıeY" 

{Yazıa 6 ıncı lal/fad&) 
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1941 senesi 

in mukabil taar
u, Çin ıaf erini 
getirecek ,, 

lting. 28 (A.A .) - Çin ımkı-
Sôzcümi' demistir ln: 

Siam -Hindiçinil 
Çarpışmaları 

Şiddetli bir muhare
bede Siamhlar aek· 

• 

Iran hükumeti 

1907, 1910, 1912, 
1914, 1916 sınıflarını 

talime çağırı1 or 

sen aaker · kaybetti Tahran, 2ı8 (A.A.) - D . N B. bil
diriyor· 

Mevzuu 'l I 
Al 

ı Hcaırp ve man- ...._ ___ _ 
Günün 

ya müzakereleri 
Yazan: Hamit Nuri Irmak 

A jans telgraflarının gün
lerden, halli haftalar
danber i gazeıe sütunla-

Balkanların 
vaziyeti hak
kında /ıüküm 
verilemez 

ı ı~-ı 
bir silfilı ın-em_b_a_ı_b_uJ_m_u_~-tur-. .ı-Ge-: Otomobil, tram~ay 
niş mü.stemleke]eri insan ve hatn 
ınadde ihtiyaçlarını fazlasile kar· 
şılıyabilir. Amerika i8e otomobil 
endüstrisini tayyare imalatına has 
retmek ü~ere bir proje hazırlamış
tır. Bunun tatbiki ber yıl milyon
larca otomobil yerine 20.000 tay-
yare ortaya koyacaktır ki. bu vazi· 

beklerkeD! 
Biz timdiye kadar başında , ku~ 

lann yuva yaptığı bir tek insan t ,ı· 

nırdık; Mecnun! Hani şu, Ley Jiı
mn aşkile cezbeye tutularak dag.. 
lara ,ormanlara çekilen Mecnun! 
Dün baktım, bir gazetenin ilk >ay• 

rına a ksettirdiği bir haber, çeşitli 

mütalealara, tefsirlere mevzu ol
dıı: Mütareke Fraasası devletin ve 

. fasında şişmanca ve kelli, felli bir 
• yet lngilterenin 50.000 tayyarelik adamın başına da bir kuş ~· uva 

~ sen.esi, Çin'ın mukabil ta- Tokio, 28 (A.A.J - Domei ajan
• ııu ve bunun neticesinde sırun biklirdiğine gı;re, Siam ile 

1• Zaferını getireeektir. ·Mare- Fransız Hindiçınisı arasında biT 
!I . n-Kay..;>ek'ın ordusu, ,.ıirndi kaç gündenberi dmmtış olan hAı:fi
r Yon muntazam erattan ımi- seler 24 İlk.kAnunda t elcrM başla
!- ~bulunmaktadır. v .. bunun mıştır. 

Neşred11en bn· irade ile ve har-
biye nazınnm teklifi üzerine nazır
lar medısince kabul edilen karar 
mucibınce 1907, 1910, 1912, 1914 ve 
1916 ihtiya tlan bır ay talim gör
mek fu.ere 22 mart 1941 için silah 

Çıkarılan cayı·aıarın siparişinin kısa bir 2aınanda laa-
ya Mares.al Peten riy asetiııdcki Vi- Y 1 yapmış, hatta adamın başındaki zır anma.~ını intaç edecektir. 
şi hükiimetinin vazıyeti. Almanya teeyyÜd etmesi bek- fötr şapkıısnıın basık yerinde bir 
hükfuneti Marcşııl Peten'den neler japonya ve Çin kaç yavru bile çıkarmı.,tı. Bn, bir 
istedi, ne gı' bi cevaplar aldı? İs- le D m e lİ d j r . . So 1' . . _. . • karikatürdü, adam, yolda otomobil vyet er Hırlig> - Japonya mü- beki ' L-l 1. da ' · -d 
teki · ı t' 1 · be' L 1 , . . . . ıye "" ' ıye, ara n o..., ar ıa. 

erın, cevap arın ne ıce en .. Bugiinüıı tetkike değer en mü- naseuet erınıu teınelinı teşkil et· . 1. k ' lbn 1. d 
li oldu mu, yoksa müzakere safha- kte l ç· J h b ' . man geçını~ ı ı , zava ın, e ın .,_ 

hinı hadisesi AJmanyanın Roman- me o an ın - apon ar ı yeaı k ' . . . larında mı bulunuluyor? Rivayet- 1 . ih k dir Ç K ı kıraz bastaa yeşıllenıp meyva 
ı- Yondan fazlası seyyar cüzü- Slamlı kuvvetler 

ll'ı teşkil eylemelı.tedır. Hilen t f d 
Savvıınkhet aHma çağırılmışlardır. yada yaptığı asker tabşidi ol- ur sa a arzetnıe te . an- ay- d' . b 

ler ınuhiclif buluadugu· ndau, açık Ş kin uk b'l b' , ver ıği ve aşına kuşlar yun ya-
mak icajl ed.,,, . Nitekim Bazı mes- e m a ı ır taarruza geçmı· k d 

hiikümlere kawuıtlere vasıl olmak L., - . 1 dı' b ' ld' .1. B pıp y avru çı ardıkları hal e, -e ra m a bulunan Hindiçini kuv-
tilah altma alınmış büyük . . . 
d Ç 

. d . .. ı vetlerıne ateş açmışlardır. Hındi- Romalet terfi etti 
' lekd ••ıar in . lı be 1 . ye ,...,.,r an gı ı ırı ıyor uı d b ' t • L' b'l . , iınkinları elde edilemiyor. B 1 . ...,.. . Y~ ~ BJan•. a r erı- . , an a a ,,,r otomo ı ge~'D1etnııtı. 

u me- lllll n"""'ıl ki f im k d haberler de Can-Ka,•-Şek cnırııı· K ·L-t" d k te " b ,. . a ınH e talım gormekte· . . 
1 h

.
1
. çını kuvvetkrı de Kemmarat'da s l ı bi ta ıı · k d 

1 
· l -.- e ' · ı a e ıvere ra • ' • , , , an ... ur eme za u mn a ... ga 

e e erın ze a u u, a •a zı· 
1 

da ld ki 
1
: __ . t' ] de ve Japon kuvvelleTının Çınden d k ld • .. C al N n da ı ın<le esliha, endiıstn- . ,. . . . _ • bulunM Sıaın kuvvetlerıne kQl'§l-

Cenevre, 28 (A.A.) - D . N . B .: 
yade ihtimalle kı~ın biteceg· i, ilk- yodar n. •. ı ar·ı· ma uıııata ıs ı- 'h ed b ' l k k b'l' - eme o uguna gore em a-

tik 
•-• 

1 
b'l ı raç e ı ece a ı ıyette 309 di b k 'k "'·il "b 1•• ·'-'-•tssfı sayesınue Çın ordulıın Vichy'den alın ·n ha be t g" • ' . lı.k taarruzda bulunmuşlardır 0 r ere ore. baharın gireceg· i aylarda muhari~ j na en ır ve mu .... ea aruu ı • . . . . . , , . r u arı a.... e mu a ugacm.a• 

r dird'I hın kışılık hır ordunun ıvı hır şe- t he h ı,· d" .__ 
1 lı..r zamandan daha ıy ı tech1z ,.. ___ . . ... d '· .. 

80 
General de . Vuı llı~n in' ın tekaüde 

ıııbn . .,.,.n••lnın ogren ıgıne gore, 
ektedir. S ılı - -•·- .. lm .. 1 · SPvkim miıteakıp Fran•ıı hava 

lerın taarruz ve müdafaa hareket- ı er. . ~ a men emen. ır unya reavna kilde haa:ırlarun~ ulduğunu bildi, kırmış ılem..ktir . 

>t1ek&ika Amerikanın 
ıan ...... r o ~ veya yııra an- \ 

mı.ştır. kuvvetleri Kurmay B1ş!rnnhğ1 ve-
killığine tayın olunan General Ro
malet, hava, Tümgeneralliğine ter

i fi etmiştır. 

!erini teksif edecekleri . inl<işaf et- Fakat İngiliz uıembalarwdan a- ri ·or. 
tirecekleri sahalar, böyl.,.,e ihli- lınan son haberler Alınanyanın - Şimdi gelelim bir de ._ m&. Muhakkak olan uokta İngiliz, balagıı' sız tarafına: 

teklifini kabul etti liiitlorı da elup, oluuyacağı dhetle- Renıanyada 200 - 250 bin asker Amerikan ve Sovyet yardınılarile Evvelki """'n tam ortasında, blır 
ridir. bulundurduğu hakkıııdaki kanaa· ku ti ili --~ ' -

~. 211 (A.A.) - Bırleş<lt 
!tga devleti ile Panııma ara· 
İ!leyen aslı.eri tayyarelenu 

Helsigfborg civarı
na ablan bombalar 

lngilizlere aitmiş 

vve enen mi • Çin unıularmın geee, saat d&kmda ve tam diilııo 
İngiltere ve Aıneri!.ıı ıta~teleri- 1 ti teyıt etmemektedir. Bu haberle- J d · b ··"- k 

----<;'>---- apoııyayı erın ir ,_.......aza so · kanlaruı. kapandığı sırada ı... c>-
nin yaptıkları nesriyatta, İtalyanın rin, Alman memb0lar111ın s'-'r mu ld - d J ..._ .. k " 

İa'ft>Çle mahlcUm edilen 

bir lngiliz 

. • - ~ o ugu ur. aponya .. ugnn u vardaki kuap dükkinlanndan W... 
Alrikada, Akdenizde ve ArRavut• harbini Balkanlarda devam ettir- · ç· 1 h ı vazıyetıe ın me"' esini a lel- rinin öıtünde, yüksekçe perdedea 

da inatitan """ Toerıa mey
uğra.yabılmelen ıçın A- Stokhı>lm, 28 (A.A.) - D . N. B 

h ökümett~ yapılan teklifi bildıriyor: 

lukıa bezinıet, l>ozgun veya mai· mek gayesine istinadeu yııpıldığı· nıeden diğer devletle rle olan mü· bir a'"' dalasıdır gidiyordu. Sok ... 
liibı,yet tarzında saffıhaı·p haricine nı iddia edebı'lır' · Çu" ku" h b .. -

Stoklıolın, 28 (A.A.) - D. N B . 
. ız. n · mu a- nase atını gô•den g~çirecek vakit Jup kulıık verdim, kasap, )NrisİM 

Çıktıktan, çıkarıldıktaıı sonra, yal- rı'p ve "ayrı' m .. L.r'p b" tü' ıl b la 
'ta a,tn meshci l<abul etmış- Lorıdradal<i İsveç elçiliği h1t1'1<:1-

. • una •. u ıı . ev: u nuyor, Avrupa harbme müda- hiddetle sordu: 
nız kalacak Almanyaya kar~ı ınü· letlerın resmen. teyıt etmcdıklerı hale, mihver devletlerine yarıhm j . ka ,. __ 

ye nearetıne verd ı gı bır rapor da, cadele hususunda asker ihraeı ~u· · · - Sen bu eti, saat çta a ..... bU-çok şayıalarla dünyanın ınuh·. etmek ve Sovyetlcr Birliği ile an- b da ? 

telif bölgele•ind.e muhtelif zanıan- !aşma temini bugün Japou)'ıı için ~ ~ beıı b k vardı! k bu tayyarelerıt.. azami üç 
'. iki er w üç yotcw. OOhınabi-

29 Sonteşrınde Hel.>ingfborg civa· retile kan muharebesine başlana· 
rındıı atılan bomba lardan İngıliz man'ııı eezaı;ını tasdik etmiştir. cağ1du. İngiltere ve Arue:ika mat· larua hulıranlar yaratılnuya çıılı - imk&ıısız görülebilir. ' uçn 

şılmıştır. Bugiia Alman ve Alman - Be adam, Allahın hu temıam hava kuvvetlerinın mes'ul olduğu v buatında !adaca göriilen planiar 

•ı• •• hakkındakı faraziyeyı saJahıyetli Kont Csaky iyiletiyor işaesiue, hareketler neşriıte ait ma 
nüfuzu altındaki Rumen hükiı· F ranta nte#lesi sıcağın do buradan saat beş, bet 

buçukta alınan kıyma, bu sım•ıla 
gı JZ Ve mut- lnb'~~~m~am. atının kabul ettığiru lfunata Berlin veya Alnıanyıdaki • k • ) ==\Şm Budape~te, 28 (A.A.) - Macar benzeri kaynaklarda ya az tesadüf 

metleri şu şayialar hakkında hiç Fransa meselesi. de RomaByada-
b' k:ı' ki gibi buı:ün kolayca anlaşılabile- paketin içinde, h&\'a almadan du· 

kırb le ıp neşreltnemeler ine mu- cek bir halde degı". ldir. Alman- Fran rur mu? Elbette kokar! Sen, bunll 
' & il bu harekat hakkında resmi bnradan alırken kokusu var ,...,.. 

lisaJ11a beyanat ta verınemislerdir. s ız müzakereleri haldunda teeyyüt g e m J e r İngiliz hükümeti, tsveç bitaı-afh- ajansı bildırıyor: ediliyor, yahut hiç rastıannııyor, 
ğ!ınu ihJAJinden dolayı Isveç h ükü- Hari<:iye nazırı kont Csaky'nin Almanya ve mütareke Fransası 

2 Alman tay- metine teessürlerıni beyan elmış sıhhi vazıyett iyileşmekte devam hükünıeti arasındakı bahsi tekru 
. ~! 

Öyle anlaşılıyor ki, buaünkü etıniyen şayialardan başka bir ~ey 
ve bombardımanından mütevellıt ed ıyor. [anan müzakerelerin ınahiyetJ 

~ - Yoktu! 
sızmıyor. Yalnız muhakkak olan 

d 
•• •• d.. hbrbin belli başlı silahlarınd~n o-

uşur U ·hasaratı ta.ruam e~mey; vadetmış- - lıakkında dahi ne açık . kanaat ve lan propaganda ve sinir harbinin 
bir nokta varsa 0 da Bitlerin Vişi - Peki, ne zaman kokmlfa 

hük:iimetinin idaresi altındaki li- başl&dı.! 

G
• b 1 D G } riei haberler sızdırılmıyor. Vi§i tır. o· e s o·· o e 1 teı;irile karar vermemek için ih-

~ 
a, 2ı8 (A.A .) _ Aıruralhk deki neşir vasrlalannın haber er~ mıın ve harp vesaitinden istifade tiyatlı olmak bu son şayiRlarda da 

ı tarafından neşred11en ra- K ._ I k lk h •• d mütaleaları gibi müphem kalıyor. zemini araO>aS1dır. Bazı haberler 
r, İngiliz ve müUefik gemi- arpatuır a bnının a ın· UCUM e CCek Süküt ve müphemiyet Almanya meydana çı.lı:nı.ıştır. Almanyanııı ban talepte buhuıdu-

• · b lıkl or · t Lf'll · d , Romanyadaki Alman kıtaatının Yed~tirilen hava dafi top- maaı ıçın azır ar yapıy ·ı lllll sıyase maa ı ennce e yeftl ğunn ve bunlarm Pelen tarafıııdııın 
b. ı h lin idi O ti k' artıp eksilmesi, müstakbel hare-

ve donarunııya mensup tay- Buda""". te, ıs (A.A .) - D. N B . H.. k d d ır usu 8 e ge · sll•e e ı. reddedildiğini ve nihayet Alman-,,_, UCU"" 'J& ID & ra N 1 .. seb t•t b'lh h kat hakkında hakiki haberleri ve 
tin düşürdükleri Alman tay- K•,,.,atlar altı mmtııltaın umumi • ... - oe muna e ı e ı assa mu a yanın lau vaziyet karşısında gayri 
· · , · bir • - " l d b ) k rip devlet reisleri, hükumet adam Balkanların vaziyetini eıttenmek --·• .,,_ da 1 ının miihnn . yekuna ba- valısi Devezma. •Nemzetı Uısag yo ar a 8Ş ıyaca mJŞ için bir iki oiin daha bekle~k m...,.~ r<ansayı i!ga etmeie "'·~ farı nutuklar söyledikleri halde .. - ~ h •--~ b'ld' · Uı;=•U giıııternıektedir. gaz~ muhabırın<' yaptığı beya- .._gr. it olur. azıruanuığını ı ırıyor. 

•c Lo dr 28 (A.A) - · Führer AdoH Bitler ve Berlind& "" 
«kanuna kadar deniz tayya- natta, Karpatlar altının kalkınması n a, · - =ı: Yukarıda da söylediğim~ gibi 

bat 1 ı"" Daily Stetch gazetesı· yazı"""' '· l<i siyasi ••'-'yetler sükiıt eyledi E "h' h~.ı· arya arı "" tayy...., ve teski.nı ıçm bütün ha zırlıkl.ırın ,v_ .-..... n mu ım aaıH Fransa işi de Komanyadaki Al-
Ü}tel'dıt. 91 tayyare de ha- ikmal edilmekte okluğunu bildir- GoebbeJs, General de Gaıılle'e ler. Giinüıı en mühım hadisai A- maa askerlerinin vaziyeti gilti ne-

. tıktığı için btınlann tah- · ı· karşı şidd~tli bır hiıcum hazırla· Mulaarebenin şimdiki vaziyeti, ticesine intizar edilınek lhuıı. ıı:e-mış ır. k İn""ltereru.. hava. deniz ve kare lllflrika - İn2'i1İI: işbirliğinin kat'i 

ı,ı;ıo; teyid -~·ı---ı...ı· r. Bük' u· -~tm ya-~·- ı· ıe, bır "Ok ma tadır . Bu hucumlar, Almanla- ... afb len bir meseledir. -.;• ....... ~·~· .. ~ rum~ ' ku-.vetlerinin .Afriknda İtalyanla· s aya varması demek olaıı A-
tnüddet zarfında donanınaya müesseseler, ezcümle Karpatlıır rın kontrolü altında bulunan bütün ra yapılan taıırnızda ehemmiyetli merikanın İngiltereye yardımı Yalnız şunu ilave edebiliriz ki 
. tayyareler 52 tayyare dü- aUı bankası yenıden te.şkıliit l ndı- radyolarda pek yakında ba~lıya- sayılabilecek muvaftakiyetler eld11 meselesidir. Ruaveltin ajans ha- Frıınsa ber ne pahllSUla olursa ol
l§lerdir. 18 tayyacenin daha rı.lm~ır. De Kozmaya gore hayat caktır, Fransızlar tarafından irad ettiklerini göstermektedir. Akde berleri arllSlllda verik>n beyana- sun donanma, ordu ve tisleriıü Al
edildiğı teeyyüd &1mem.if- kazanma şartları luçbır zaman bu- edilecek olan bütün hi tabeler son- nizde İngilterenin donanma kuv· tından da ehemmiyeti anlaştlan manyaya Termemek karanndadır. 

günkü kadar ıy ı olmamıştır . Ayn- radan •Fransızlar, Fransızlara hi- vetlerinin, İtalya bahriyesine kar· İngilteTeye geniş mik)'11.'la yardım Bu vaziyet Alman devlet adamla
ca bir Karpatlar altı. partisı ve bir tap ediyor• ismı taşıyacak olan bir şı üstünlüğii, hBkiıniyeti ise tevili projesi yakında kongreye tevdi e- r ... ve erkinıharbiyesini küçük ta 

ı..o+.~ h ,.._,.,_ ed 'J kt ' olsa mııhtemel bir mukavemetle 
Karpallar altı ilım cemiyeti de ~.....,, aun= neıır ı ece ır. kabil olmıyan bir hakikattir. Diğer dilecektir. Bu proje Amerikanın 

- Tam, tramvaydan ıriderkell 
burnuma bir koku gelmeje ~ 
clı. Bir de dikkat ettim. ki koka P• 
ketten geliyor, bunun ÜZerİAe dö
nüp ODU geri ~im! 

- Peki, saat lıet. beş buçuktu 
bu vakte kadar bu paket .kohuıtla 
ııerffe vakit geçirdin? 

- Nab, şuradaki durak yerinde. 
güneşin altında ve kaa ter içinde 
tramvay bekledim be! 

- iyi h&ltettin! Dua et lı:i 1"ı .. 
cakta, orada bu kadar sut tramr 
vııy belrlerkc!l bizim kıyma ile biJı. 
likte kendin de kokııuHlıa! 

İJle, bu da karikatürsüz ve zer. 
Ye katlar nıöhaliğuız Wr tnm.vq 
beldeme bid~i! 

Noguea Rahata d6ndi 
başka •YJH donanma~

. tarafından 49 du:;roa.n tay

hasara uğratılmıştır 
teşkıl ~dilm~tir . Stuttgart radyosunıın Fransız taraftan Arnavutluktaki Yunan esliha ve mühimmat imaliltmın uğraşmak ve daha geniş hic saha-

k Üd f 
yı müdafııa mecburiyetinde kal-

spikerı vatan haıru Fred-Onncl'nin kuvvetlerinin yaptı ları m a ae yüzde yetnıi~inin İngiltereye ve- Tanca, 28 (A,A.) - Fransız .l!'aııt 
k 1 

. . mıık külfetini yüklenmedelı müza-
hu ı= bas.ı nda bulunması da lıarbiadeki taarruz hare el ernıı11 rilmesi kararındaa başka dost dev· umumi valisi GenNal N.na•- Pe-.,-· k- yolu ile Fransa işini ltal ....,........, 

N O TL R 
G .:u lle tarafından gösterilerı faali- tııuvaffakiyetlerle dolu safhaları, Jete gemi, Jıınıı madde ve sair harp tain hükfrmeti mü-z.ak!!rele.:de l>ıı-

. · d k yot- 1evkedecektir. yetın nihayet nazilerı endişeye dü- ltalya harp kabiliyetinin ıleri e i mabemesinin de parasız v<"rilme- l lwıduktan soora tekrar Rabata 
şürdü.ğünü göstermektedır, , lıildi>elerde ehemmiyetli roller ifa sini ta2ammua etmekiedir. Ine-il· :.;. K. dönmüştür . A 

• 4 ·~' :-· ,• 'C",... • • ; edebileceğini şüpheli bir hale ge terenin Aıneriluıdan bu ~kilde! ===========================!8 
ltir tane 

~aiti görm•tlim 

' ••ıı~r.ıl Kazım Karabekir 
nbul ıueb'u•udur. Hazaa 
ı ardımı, ba<an da pek •CY· 
kür~ü d~ görunur. Meb'-

1-rın nıas.ıııiyetlerı hakkıtı

hir teklif ~ aıtm~ ve fakıtt 
1ıuı edilnıenıi:; 
~anemulla ile. bu bahsi k&

llyorduk da, üstat: 

Bir defacık olsun dahi 
Ilı generalin hcrball&'I bir 
lifinin Mecliste kabul edil.

ini görmedim. 
1ledi. Hakikaten, ben d.e ha
lıyamadıın. 

imzasız 

lııelıtııp 

\lınıet Emin Yalman'• -
olmuj: 
İmzasız ınektubua kQ'

li var ıuı? diyor. NıuaeaM>l-

Eeer "1hibiniıı ve melı:• 

n kıymeti olsaydı -
ilk imzab olurdu. 

biyerek devam etti! 
İmzaım mektucı eimMqoa 
k içine atılmıt çamlK'hl 
~ cibüür. 

tirnıiştir. yardım görmesi Alıııaııyada ve 
Kanadada harp malzemesi .. k d el l'·I" 28 Tama,,,.,. :ron! bir hMe ilNi ed~n Uç ay a ar evv ' ey u un İtalyada endişe uyımdırmıştu. Bu· 

Gazel• 

ş ARK (Eski Ekler) sinemasında silahı 
İmali inci günü Berlinde Almanya, İtal nun neticesi elarak Almanlar ta-

Ottawa. Z8 (A.A.) - Kanada 
Bir uı: ' harp malzemesi imalinde dev ad1m 
- Gazete bir ne vı siliihtu larile ilerlemektedir. 1941 senesi 

Hiç milli miidafaa zamanı oi- bidayetinden itibaren bu Domin· 
lalı tasarrufu mevzuu bahse- yooda ayda takriben 360 tayyare 
dilir mi?. 
Demiş . Bu akıllı zatm söz· 

lerı hakkında Nanemolla ıle 

ı:örüşüyorduk da . üstat şöyle 
dedi: 

- Filhakika gazetP bir !11-
lahhr amma dimağa hitap e
den ,dimağı terbiye eden si
lahtır. İyi kullawlmad1ğı . öl
çrilü kullamlnıadığı takdırde 

de yine dimağı tahrip eder, 
ruhları karartır. 1'asarrufa 
kalı e zihniyeti hilkimdir. Ta· 
sarrnfsuzluğa İM kantite ar

zusa. 

imal edilceeği tahmin olunmakta-

dır. Kaııadada tesis edilen top ve 
obüs d-Okliıııbane>i İngifü İnıpa· 
ralorluğmıun en bii yük ve e11 mo
dern dökiimhaııeleriudeıı biridir, 

Bütün lsTANBUL halkı renkli 

ve MüzikU 

Billur Köşk'ün 
:ıöz kamaşt;ıncı 1001 bA.rikasıru 

görmek üzere bu hatta 

SARAY Sinemasına 
looşuyoc. Bat Rollerde: 

jUDY GARLANT .. 
FRANK MORGAN 

MICKEY MOUSE 

va, Japonya arasında imzalanan 
üçlü pakt vardı. Bu pakt veya itti· 
{ak muahedesile derpiş edilen ko.· 
misyonların faaliyetlerine başla 

dıklarmdan da, telgraf haberleri a· 
rasnıda bahsolunuyprdu. Öte ta· 
rafta dahi, Birleşik Amerika il• 
İngiltere arasındaki müşareketin 

icabmda fili bir saflıaya gintbilece
ğı, Allantik ötcı;inden Isg' ttereye 
yapılan muhtelit yardunl:ırın hu· 
dutsuz tarzda genişletileceği bil• 

dirilmektedir. 

Pek yakında POLA NEGRI tarafından 
:tan.lılan ve GUSTAVE FLAUBERT'lıo romanuıdaıı muı.. eılllcıı 

MADAME BOVARY 
!llnhlelıem tarllıl lllm 

mamen resmi ağ12a çevirn1edikle
ri birçok sözciilu vasıtasile Ame· 
rikarun İngiltereye yardınu alf'y· 
hinde bulunuyor ve hatta Ameri
kayı tehdit ediyor. Diğer taraftan 

İtalyan ajansı Amerikalıların 

(yüzde elli nisbetinde) Ruzveltil 
tasvip etmediğini bildiriyor. Ame- P••-8•u•Gı:or::O•,.,••••••••••••••••• .. • rika Alman tehdidine ce\·ap verdi n 1',.. lt.U>arile kiiçiil< fM<at ın~il 

lıü;rlilı: bir yıldn:m. HARiKALA1tLA 
İtalyan ajansının. iddiıısına gelin- M E L E K dolu NEFİS FİLMİ 
ce, Birleşik Amerika Devletleri-

1 nin banisi Vaşingl:ona 'bile nasip SH RLEY TEM PLE' · olmıyan ve Amerika tarihinde eş· Sinemasında RID 
Yukarıdaki satırlarda da kay 

siz bir şekilde uzun müddet Beyaz 
deylediğımiz gibı. bahis ve müta-
lea. tefsir rnevzularmı teşkil eden Saray~a kain.tak , ş~refi Ruzvelti~ 
biitün hadiselerin, halde olduğq ~merıkan mılletınuı ne. derece .. ı· 

"""*'ılı .. ~ ıa-ile -

MAVi KUŞ 
· b 

1 
'·ı k' , k ' fi da tımadını kazanmış oldngmıu gos· 

gı l, ge ecea e ·ı ın JŞa arın ı 

Yablo 9()CU.kla.rlll 41.eifl , •en<ıl&ritt Ye btiyüklıt-riıl tıe zeykle, Hlft 
...... ri<'ecülert p.lıe.;ercllr. 

h d 1 
. . 

1
• t ' , · termiye kafidir. 

u ut arıuıu emnıyetı, se ame ı ı.. im••••• 
tibarile. Türkiye Cumhuriyeti hü· İngillereye yıtrd1m, Amerikanın 

~ """' ll <le -'1ı\lılı .....-

kiımetinin ve Türk nıilletinlıı her değişmesi ve geri bırakılması im- ••••••••••••••••••••••••••• 

türlü muhtemel tehlikelere karşı kansı• bir kararı haline gehni~tir. Bu hafta SÜ M ER Sı'nemasında 
H• .ea-. ... ıonunu baştan ba;ıa doldurtan 

DEANNA DURBiN'in 
JP.l'I SON ?il ı:N GÜZEL TEMSİLİ 

İLK AŞKI 

uyanık ve hazır, kuvvetli bulundu, İngiltere bugiln Amerika harp en
ğtuıdan hiçbir suretle ~üphe edil- diistrisi mi\eı;seseleTiıı.e siperi~ et
memelidir. BarJljın iadesinden, ıniş olduğu malzeme §lldu.r: 50,900 
harbin yapıbnaınasıodaıı, ınilletleı tayyare, 17.000 ağır top, 25.000 ba
için sükun, huzur, emniyet w ..., fif tep, 13.000 havan topu, 9ZM 
falım yeniden kurulmasından baş- tank. 833 milyOD. mitralyöz (cep-
ka bir arzusu bulunmıyaıı Türkiye hanesile), 1.009.090 tüfek (cephıı- 1'llmindelı:i ~ ,u...ı _. ve lüks, illtişanund.., 
c11mhuri~ eti, yalnuca ilitilliliniJı nesile), 388 harp gemisi, 2tO ticanı• hor yerde bahııedll:mek\edir. 
muhafazası esaslarını kuvvetlen, gemisi ve 49 eslilıa ve mühimmat ~ TilRoo - Tlll<m şa~ jıunall. İııa'ilk _ ~ .,. y- . 

dirmek içia, dahili imar, iktısat, fabrikasllll işliyebilecdı; hale b· ilal7aıl ıaaıWne ııti lıaberltır 

Milli müdafaada ckı filhaki
ka sUıilı tasarrnf11 menun 

bahsolmae amma, hiçbir -
de nafile yere kurşun atbr· 
ınaıılar. Maksat hedefi VUJ'

maktır. Eter gazetelerimioı de 
iti şııklabanlığıı dökmeden ve 
kalem müubrefab it.. şişiril

ıneden asit hedefi Şll§ll'llll)'ll· 

l'llklana cyine israfa değil• 

ibtiyaç ve kudret nisbetiade 
lıiğıt sarfuıa biıulen de mtwa
U. vu. 

sanayi programlarının tatbikatını 1 yacak vesait.. Bııgiln saat 11 de tenzilatlı matine 
ll•••••••••••••I ink~f ettirmek ister. Görülüyor ki ~ltere muazzam llİ••••••liiıı•••••••••••••••••••• 

1Bu«C111 saal 11 de tenziWh mıı<ine 
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SAYFA - 4 

~ 

Medeni Vasıtalar 
YAZAN : MAHMUT YESARi 

Tanıştıkları gün, anla mıslardı. 
Sıtare ,ı.., Necıl. ıkl.S: de çok ilerı 

kalnlı ıdiler. 

ikı"1 de ayni sakızı çiğruyordu 
- Medenı Va..tiıtaJardan ıstifade 

etmemek ,medeni ıruanlar içın. a
yıptır. 

- Ayıp değil, kusurdur, hata
dır. 

Onlar için, bir ew !Azım olan 
cMeden! vasıtalar. şunlardı: 
Elektrık ütı.isü, elekrik cezves; 

elektrık sobası, elektrik fırını. elek
trik saati, elektrik kaynatma tence
resı, frijıder, radyo. 

Fabrikaların saf insanları. avla
mak için _icat ettıkleri daha ne ka
dar ecış bücüş •İı,ıiraat• varsa, on
lar, hepsini, defterlerıne kaydedi
yorlardi. 

Konuşa konuşa. daha iyi anlaş-

tılar. Ve evlenrneğe karar verd.Jer 
İki ~evdazedenin ana babalar:, 

çocuklarmın •zaf!arını• biliyorlar
ch. Sitarenin annesi, bir frijider, 
Necilin babası da bir radyo aldı. 

bütün soğııt:lukl!K"ı olwmaktan bı
kıp usanmış. ılan sahifelerıne ~ 

gez<l.lren Sıtare, çığlık çığlıJ< ~· 
dı. 

- Vamprr! 

Necıl. y"r•nden sıçracb: 

- Anlamadını 

Sıtart', hey~canıııı hazmetınifti· 

- Bı~e. bu· vampır 182ıın. 

Necil de, ehnı çt•nesine aldı: 

- Dogru. bunu duşunemedik. 
- Evımızde, vampır buluııms-

rnilBı ayıp. 

- Salondakı halm süpürge ile 
s!.lpiıriıvoruz. Gelgelun, vamprr fr 1-

jıdc·rden sonra. •Medeni vac;ıta

lar• ın, en pahah'ı idi. 

Aylıkları, taksit.en• bağiar.mıştı. 
Bir kenara biriktırdıkieri pura da 
suyun:ı çekl'T' ,ti. 

Kara kara düsi.indüJer: 

- Vampiri, na.ıl alsak? 

Günlerce çara aradılar Bir yer 
den •Toplu para. borç edemiyecek
lerini bilınırlardı. 

Akrabaları, birlik olup, •ağır• bir - Biz, vampir alacağız• .. 

halı hediye. ettiler. Diye, anlarından, babalarından 

Necıl, bır bankada memurdu. Si- para istemekte b.•az ayk rı olurdu 

tare de bir şirkette çalışıyorou.' Onlar, •ko! kınlır yen ıçinde• ken
Yuvalannı kurdukları zaman, ilk di dertlerinde idiler. 

1 = ııı ! : r' R' D ; K r ı s A-o--T-"""'r""""'~~f< ...... I ,,_K L ........ E~R= _ _..,,... 
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l - Bir zabit rütbf"'f:'\ 2 - B8:fka,n, f&

ınlıl.. s - Vida.ların cıruıti w çılontaıı, 

sona ed:Mı. 4. - Ne.bw:tlanı içindekı su, 
w i"" ~ e - Elelrtrilı: ölçu...u, Av
rupada bır nebır. 6 - lçtikienm.ızden, 

nota 7 - Asyada *'" netur Franııada 

Hükumetin aldıgı 
tedbirler yerindedir 
Tacirlerin bu zamanda hususiyetle başaracağı her 

Bir servete mukabil bir inci'· 
Çayın efsanevi bir tarihçesi, üç 
asırda vukua .srclen muharebeler 

Yazan: Hikmet Nisan 
iş norıaaı zam•ı• nisbetl• millete buyuk bir hizmettir M atbeacılık,. irinde bulun- vusturya harbi bir ay bır hafta. 

Yirmi altı yıl evveliı>e kadar ne olacak, ne yapolacalı:? Mezkftr duğumuz 1940 yılında 1897 de vak, olan Osmanlı - Yunan 
ünıverıır\elerın, Tıearet mektep- deni:derdel<ı nak!ıyatta mevcut b~ yüzüncü senesinın harbi bir ay bir kaç giin sürnıiif 
lerının cİktısaı. kitaplarında tale- tehlik.elerın, Okyanuslanı da tef· idrak etti. Bu san'atın bani- !erdir. En uzun süren muhasara. 
belere okutulan Şarljıt vesaıre mil olunan abiukanın, bütün bun- sı olan Glıtt'nberg, müteharrilc bu- cCebdüttarık. inki olmuştur. 
gibı iktısat Mımlerının nazarıyele-- lam sebep olan hını> halinin ne za- rufat ile iptidai şeklindeki presi İspanyollar 1167 gün kaleyi nıu• 
rı. tatbıkaııa mevkılerını kaybet- man bitecegını Jmnse kestiremez. icat ettiği vakit birkaç kitap ba>- hasaradan sonra, İngilizleri yerle

bır ı;etıır 8 
- Düttı· '· 9 

- M.azele<, bır rn.işlenhr İhracatta olduıi'ı gıbi ithalatta ınıştı. Bugün bu kitaplar başlı ba- rinden kınııldat~aya muvaffak O' 

eriı:ek >1mi. ingil!~rc ve bentl'Ti meşruti ve- dahi satış ve mukabılınde lürumlu şına bırer servet sayılmaktadırlar ... lamadan çekilip gitmişlerdir. sıra· 
Yau..ı- ....-: ;va demokrat büyuk dl!'vletienıı :u- eşyavı, mamülatı halka ve mem- Fakat basılan bu ilk kitaplara isim sı gelmişken şunu da ilave edelin' 
ı - Bır cm. t..ı. 2 - Bır harlın oku- yasi pertılermın ıntihabırt ve e- lekete, mılli müdafaa ıhtiyaçları- ve tarıh konulmadığı için, bu ıki kı. 1914 Cihan Harbi 4 sene, 3 a~· 

mı,;u. maıemın ıersı, bir .. nur.~ -Tenı. lan na tem.in ede- ciheti kat'ıyetle te>pit etmek ka- 3 gün sürmüş ve bildiğimiz sure~ 
·"' yerı • - Kille, tC\lbun un arkad01. saı; Jl"Ogram -~ YA Z AN ' b"-ek ıçı· ·n hu··- bil olamanu~tır. Filvakı, mucidin 
5 - &r cıns ciLı. 6 - Çocukların 7e- nıPI ba~ında bu- uın te neticelenmiştir. Yıne bu son ır 
•netınin yarısı, ~,nm ienı. 7 - Gec.; de_ hın.arı •. Serbes- H. N • J. kUmetin; tica- bioğrafisini yazanların, ona nlspt.· sır zarfında harpleri idare edetl 

ı 8 •·ı d ' ettıkleri eserler mevanında bir İn- 1 fIJ • yegane - " UMI ına AaVU$mUı;, Q d ı rl mübadeleyi, J bıiyük kumalld;lllların kazandık a• 
nfat edatı. 9 - Sarfedııeo ııe~~r ıce- tıı mtı a e "' da- cıl ıle 1448 senesine ait bir tak- rı muharebeler, nisbct ıtıbarile ştl 
mı> ~a"ı rnı9 ıı, 19:MI yılları ar;u;ında- mevcut tehlikelerine rağmen, l '"I d 1 ,~0 k . ı cm ve ,., , en = senesıne a-. 

1 
·r ed"l . 

1 
d. 

B-~· b ......, ııaıı~ _....,i d ·ıı ı· h hl.k l" f la masrafh . suttt e tasnı ı mıc:: er ır: ·~ ._...,. -·- ...-. ' Ki za'Tlanlar a, mı etler arası ı- a az te ı e ı, uzun, az dar basılan iki kitap\ar. bahsettıkle- • · 
olsa da nisbeten emniyetli çeşit!: rı gorultirnr. Yin~ bu vesaik me- Napolyon Bonapart - 60 barP11 2 ı s ,4 5 e 1 a t cart't hayatında mazinin tatlı, ka~ 

zanrlı keyflı hatıraları ara ına gir
mı. ı. Klerıng, taka. usullerı, eskı 
müb .. M.iele, m.i.lletler arası ticnrel 

F E L !._ K l IY A Ti' 
ı EDEB l YATB 
ı R A Ş E 1 R AN' 
• M 

1
111 D A • A L 1 t 

E.y iCABET-
6 ] ü'LY E TBT,E 
1 0 Z • E L l !~ m K 
•!PELTE İAE!I 
'•NEll•°AILNM 

yoıı,.rdan temin çarelerini duşun- yanında Giıtenberg'iıı Faust ilt 20 sinı, Büyük Fredrik - 15 harP1' 

mek, tatbik eylemek mecburivet- olan ilk ortaklığı sırasında. ,42 sa- 7 sin. Sovva Kralı öıen - 15 harpte 
lerı brşısın<la bulun<luğuna şüphe tırlık İncil • ismile n<'fİS bir esec· 5 şını ... 

usullennde hıikim mevkie geçti- olunamaz. 

leı · Fertler, birlik tarzındaki teşek-
1939 harbi, bu yen; usullerede de küllerine i<;Jerinde serbest bırakıl-

o derece çeşıtlı degışnıeler husule dığından, çalışabıhrler, böyle çalış
getırıwır kı. takas ve klermg sıs-/malarda onların muvaffakıyetled, 
t.cmlerı, kuruluşları seııelerındek• valnıı kcndilerıne değil, memlekP.
hıikrmiyetlerıni tedircen kaybedi-

tin mustalısillerine. müstehlikle! !-

vüc:-ude gct rd ! ği, y_en i ortağı olan 
Pfister ile df" bflı::n,~i1a muvaffak 
old_tııitı ,32 satırlık lnciJ. in. o .:lr· 
vir içın bır ~ahP~.cr te~alı:ki ediid:~ 
an1aşılrıaxladır .. 

Ç av 11 doğu~u hakkınd~ 
Cin 1 rın dsanevi bil 

t~r. ı~esi vardır ki zil<~ 
şayandır· On üç. on dört asır evve~ 
Darma isminde dindar bir Hindliı 

ışleri, •Medeni vasıtalar> dan isti- Fol:at. bu terakki, bu m;.ıerıiy~t 1 ~~~~?.:J~~~EAQ~~Pl!I 
Jade etmeği düşünmek oldu. asrında, cHalu nın süpürge ile sıi 

yorlar, vaziyete, ihtiyaçlara göre• 
~ekil verilen büyük bır liistık top 
halınde bulunuyorlar. 

H er n ise, biz o karler sık memleketinden kalkarak Çine \'B" 

dokuy• p :-•e de:: ed('n, sıl ohr ve crada •Hakiki Allab• ne de ~ami' olacağından normal se~ 
g rcnlerd, Londrada sa- bilgı:erini Ç'nl>l re öğretmeğ'. nelerdekine nisbctle pek büyük 

1 
Konuşuyorlardı: puriılmesi. çok a) ıptı. 

tılan bi• kıtılptaıı ba'• Edelim: hasrı vakt('der Onlara nümune 
!ıizmetlerı, kıvmetleri, takdirlerı c ·· . [ ·1 \ f d ... 

Türki'.-'e CiimhuriyNi bükümeti- utt-r.;erg m mı:şnur • ncı • e- imtısal olmak üzere, birçok <' 
- Frijider var. 
- Radyo var. 
- Bize şimdi ne J.iızrrn. 

- Çok şey lazım. 
Mevsim, kış üzeri idi. Sl:tre, ko

casına şikAyet etti: 

- Sabahları serin oluyor. 
elektrik cezvesi almalıyız. 

Ve aldılar. 

Bir 

Sabahları, erken kalkıp işlerin~ 
erken gitmek mecburiyetinde ol
dukları için, sigara paketleri, kağıt 
pa~larile pişirdikleri kahvelerinı, 

ayak Iatünde içiyorlardı. 
ıNecil, bir gün: 

- Bu, böyle olmaz, dedi. 
elektri kcezvesi alrnalıyı.:. 

Bır 

Karı koca, sanki onlara bir iti
raz eden varmış gibi, isyan Mlin
de idiler. 

- Evet, neden .Medeni vasıta
lar• dan isWade etmiyecekmişiz? 

Elektrik cezvesi alındi. 

Necil de, Sitare de, baba evl!!fin
de yaşadıkları zaman, aylıkla.rın

dan bir kenara para arttırmi41ardı. 
Bu para ile, lüks aba:jor, maı;a 

Jllmbası ald)lar; r&dyoyu değiştir

diler. 

Geri<ie kalan para ıle de ne ya
paraklarını düşiinıiyorlardı. Onla
ra, elektrik saati, elektnk ütüsü, 
tıepsi, hepsi lazrmdı. 

Avlıkları var. Kocası !.i.ans1nf3, 

kansı kucasına kefil, tiliıtle •mu
ba,·aa• a b~ladılar. Ve bu taksı•Je 
.n1übayaaı. sırasında, ellenndek• 
ıht ,·at para da tükenıverm~ti. 

·Medeni vasıtalar dan yana, bıt 
.rksıklerio kalmamış gıbıvdı Sır 

gı.ir. romanları, hıklı,·eıerı, hula;a 

BÜYÜK TAR 1H1 

.MP<leni vasıtalar. dan istıfade 

etmemek, medeni ins•nlar için, da
ha çok av·ptı. 

29 birinci ka. Paız•r 

Her fedakarhip göze alıp. her, 
ne pahasına olursa olsun, • V arnpır• 
alınacaktı. 

Ve bu terakki, mt'<leniyet asrın
da. süpürge ile süpürülmesi <Çok 
büyük bır ayıp• olan <iflah• yı sat
tılar, 

Ve •Vampir. aldılar. 

Malımat Y uari 

9.00 
9 03 
9.18 

9.46 

Program 
Aj~l):j 

Muzık 

E\ kadını 
12.30 Progran1 
12.13 l\ılth.ık 

12.!.n AJ<-u1s 
13 <15 Afi.ızık 

13.25 Muzık 

lb.O<l Program 
lb 03 .Mw.i\r 

18.50 Nuıilı: 

19.~0 

19. i-5 
20.00 
20.16 

Ajan.s 
J\1uzik 
tti.Jzik 
Mtizjk 

20 SQ Konuema 
20.45 Müzık 

21 15 
21.30 
~2.30 

22..>0 
232..') 

:3.JO 

Konuşma 

Müzik 
Ajans 
MUzik 
Yarınki pro 

Kapanı§ 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun qya piyankoau 1 

Ankara borsası ı 
- 2Lı. 12. 940 -

Çocuk &ıirgf'me Kurumu İ•1-nbuJ f l 

Merkezi tara.tından, büyük ve çok zen- 10(• 
100 

Steılın 

DoJar 
Fr~ cm bir piyctnko tertip olunmu;;ıt:tr K~i

de ;reri olarak T1'ksim Ctimhuriyet Pas_ 
taAanHı ka11ı:1ınd.uti Fort Acenta.st bı-

llJO Lirt-t 

100 IS\'!(, re FYc 
Floruı ıoo 

mw U!frilıı: oltmmua ve bu binanın blı ı~ 
1 
uo Rayr,m&rk 

yartı1r bır ,ek.ilde tamir ve tanz:ımme ıou Bel~a 

başlaruruıtır. Piyanlro keşidesine, 1 K:i- tOO Drahmı 
nun\J.IUJI 94J Ç•rşan,ba günti, me'lltiır ıoo U\a 
m.haJd~ başlanac..ık ve k~ıd'f' 31 Kinu_ ıoo Çek Kronu 
n\l9Q.11ı lkl akşamına k&ll.lr blf ay 100 Peçeıa 

devam f!decelr:tir, Beher bilt-fın Uah bır 100 Loıotı 

hradır. Hiç bot numara yoktur, çıkım 100 Peo«ö 
ef)'alar k~ıcle yerind<> clerhst sahiplerı- ıoo Ley 

5.24 
132.20 

29 772:; 

o 9975 
J.6225 

12.9375 

ne venlecektır. ıoo Dınar • 3.J7e 

run Tıcaret ve İk'!sat Vekaletlnri ıfade eyler Yalnız halkın deği!, rinde" bır nüsha, geçtn)ero Lon-: karlıklara, birçok mahrumiyetlere 
gibi, alakadar resmi büvük r.ıakam- m;lletın ve memleket;n mim mü- draa• <.'tu1, bın !ıraya satı: ~ı~tır. katlanır ... Avlık çeker, bütün ge
ları, teş'< l:'itı, dünyadaki harp ha· dafaa•·ının zaruri ihtiyaçlarını da Bu fıyaı, birkaç vakit evvel New- celerini ibaı:it't ve niyaz ile geçirıt· 
imin dogruduğu iktısat, ticaret, temın ile miikellef h~ikıimetin, ih- Yorkta yıne bunun eşi bir İncd Zavallı iht:y;ırın ö.vfo zamanları ;r 
mübadele, dahili, harici fiatların raca! ve ithalatı, diger bir tabırie nüshasına verılen 2 milyon 37 bm. lur ki, ad ık lan. susuzluktan, uy1<u· 
tanzirr.ı.eithalat. ihracatın muvaze- ticari mübadeleyi aynı zamanda lrangı iersa~Jarla geçmiştir. Bütün., suzluktan oturdaişu yerde düşf1• 
nelestırılmesi, temini gibi !şlerd(: ;;o mil~·on Iira'ık sermaye ;ıe kurı.· di.:ııyada bu kitaplardan ancak kırk gözleri kendi kendine kapanır·: 
yeni. yeni tedbirleri almak ınecbu- cagı ofüe veya bizzat kendısıııe, ,,.ş tane kalmış olup, büyük mılli Bu hallerin devamı ibadete ma~1 

rıyctın<le kalıvorlar. Geçen hafta de\"IM.e ya~tırmak kararı görulı'- kutup. Jnelerde hıfzolunmaktadır- olduğunu gören Mesih, buna bıf 
bahis veya karar menuu olan 50 vor ki. inh <.ar maksatlarile hiçoır lar çare arar ve günün birinde kirpi~· 
milyon lıra ""1laveli ih•acat ve suretle alfıkadar değildir. Norm<ıl Şınıdı, ey muhterem okuyucula- !erini keserek toprat\a gömer-·· 
ithalat ofı" bu arada zıkredilebi· tıcari mübadele halinın avdeti, b:ı rım. gel·ırdığimiz buhran devrinde Bir ka~ vakit sonra güzel yaprak~' 
lır. Bu ve emsalı kararlarla bükü- benzeri kararların, teşekküllerııı ani bır surette büyük bir servete bir ağaç çıkar ... Bunu hayretle gct 
met ticaretı ithaliıt ve ihracatı yi- ilıza•ını icap ettıreccğinde tered- kavuşmak ister•eniz, hiç durmadan ren Hindli, bu yapraklardan tat· 
ne serb~sı bıral<ıyor Evvelce ku- dütlere düşemeyiz. ufak bir zahmete katlanınız, dolap- rnak arzusuna kapılır ve bir gect 
rulmuş olup faaln·etlerine devam Fevkalade tedbirler, kararlaı larınızda, raflarınızda, sandık oda· gizlice bir kaç tane koparar9K 
eden birliklerin caiışmal.arına de- TürkiYe Cümhuriyeti hükilmetinın, nmn bır köşesinde, zamanlardan- kaynatır, içer. Bir taraftan kuvvel 
vam etmesi keyfiyeıi buna bir de- yarışın iadesıne, harbin )·ayılma- berı tozl<ıra buı iınmu~. unutulr.ıu§ verici bir hassaya malik olduğıın~· 
!ildir masına. ihti!Mlar yapmamasına aH eski kitaplarınızı bir defacık karış- diğer taraftan da uykuyu tard ıl .. e 

.1 k açık ve samimi gayelerine harp- tırınız ... Bl'lki bır .32 satırlık İn- zihni daima inkişaf halinde bulun· 50 mil~·nn liralık ı;ermaye ı e u-
kk .1.. .. kellerine rağmFn maalesef deyam cil çıkar ..• Hie umnıadıüınız bi" durdugı.· ınu anladı"'ndan, refaks• rulaeak bt1k•,.neı teşe iı unun ' ., 6' 

d 1 b. eden ba~kalarının muharebesi yü- zaman ve mii<.ktildc servete kon- tinde bulunan =kirtlerle dersini ı...-karşısında ticaret a anı arının ır ,-
h ı ·h zünden meydana gelmektedır Tükr •'lus olursunuz'... kip eden bütün halka, bu vapra1t· !s yapamıyacakları, il a ıi! ve t rn- , 

vatandaşları arasında buluna•-. • !ardan kullanmalarını tavsiye ede'· catın münhasiren hükümet!' ait bir 
ı~ haline getirilmesi, mütalealara, ir ıs a ıs ı · mera ısı, Türk ticart erbabının bütün bu he- ~ · t t· t"k kl Bu suretle ça_v, Çinde ıç· ilrrıd' 
hususi fikırlere bah'' ve söz mev- kikatleri bildığini de kavdedebi!·- 300 sene zarfında diınya- baslar. 

zuu olduğu anla~ılıy•Jr. Bizim d•i
şüncelerimiz değil. bu ·olda ka
rarları~ hükümeıı;e diişünülmes'-

riz. da kaı; mul:arebe vukua 

H. N. 1. geldiğini tetkık etmi~ ve şu neti- on )0 edınci asrın nısfı~.· 
============== ce"e destircs olmu~t": 1618 den d.ı!;ru bunu haber alBD 

PiyıınJco hA<ılatı Kurumun 941 faali- 1 _oo __ Y_e_n _________ 3J.J3?:i ne, yahut tatbıkıne ai~ amiller, sa
ıkler, zaruretler i•bat eyler ki, Şi

Şehİr Tiyetrosu ·mal, Mans, Atlas denizlerınden 
,ret df'VTesi içinde vi18yetimız hudutlar 
dahıhnde açıJması dU.!ilnüfen bır çocuk 

dinpanser ve ltıretleMnm ilk açıl~ ma~
raflarına ıahN!l ohına<"aktır. Bilet tlatı
n;ı n<t r4ran, ('ık.&Ciitk eı'i.J'tı fiatıarı kat Kat 
faık blıkmmaktııdır Bu hwusta dah..a 

f!mdıd«n İs1.anbıli Mf'rkezine bir çok 
btıet t.aJepleri vuku b ~lın,lklad11 Kın·u_ 

mun C'atak>tlund.ıkı H erice;1. bın:<ı~ında 

ay1ardar. ~r· de\ 01n· eder k("fKie hazır. 
lrk!erı hemen henı~ıı sona ermiştir. 

Taımm ve te$hu olıınmak- üzere eae-
1.arırı buj!:unlen1c ke$u.h nwhaJhne J14k. 

lmt" t'+tl$1ı:n.ıcakur 

Balivyalı öğretmenler 1918 tarıhıne kadar, yani tam üç Hollandalılar, Çinlilrt~ 
bir ada buldular asır içınde 1700 barp 1••• muracaat!a kendılcrine AvruP' 

İlk nazarda, bu rakam zıhınlcr<!'malı.:;ulü olan Hındıbayı verece!> 
avret ılğa edıcı bir mahıyet arze-j ıerını, buna mukabil memleketi<' 

d vor .. Çünkü bu hesaba göre sf- rinde yeti~~n bu çay ağaçlarındaJI 
nede 50 harp vukua gelmiş oluyor almak istediklerini bildirirler. Çin· 
·,ı. çok fazladır. !ilerden aldıkları muvafakat ceYaJıı 

La Pa~. 28 (A.A.) - Bcılivya.ı 

ROMAN No, 89 

T epebaıında 
Dram kısmında 

29/ 12/940 Pazar gjinu 
ak~amı saat 20 :!o da 

APTAL 
.... 

Komedi Kısmında 
29/12/940 Pazar günü 

.!;şamı saat 20,30 da 
PASA HAZRETLERi 

ba;<ka Akdenizdeki nakliyat yolla
rının tehlıkelerlc dolu bulunması, 
Turkıvedeki tacir'eri" diğer mem
Jeketlcrdekı meslektaşlarını da mü-

1 tekabılen taahhiıtlerıni uzun zaman 

\ dP l, ekseri va hHhangi bir tarzda 
' ~·ııP getirememek mecburiyet!e
rın.:!e bırakır. Bunlar 1939 Eylülüı,ı-

dnberi birer faraAiye ve ihtimal 
değil, tam bir hakikattır. O halde 

Öğretmenlerden mürekkep bır 

grup Titcaca gölünde bir gezintı 
yaparken pek çok evveller; sula;: 

içinde kaybolan •Marke Zaque. a
dasını suların fevkalade alçalqı do
layısile yeniden bulunmuştur. 

Öğretmenler adaya çıkarak ara~
tırnıalar yapmışlar ve altından ya
pılmış bazı eşva ile taş bina an
kazı görmüşlerdir. 

Halb:.ıkı, istatistikçınin büyük 2- üzerine, bugünkü ticaret alemind• 
lemeler neticesinde vücude getirdi- gördüğıin .üz takas muamelesi ,~t 
gı istatistıl;, hıç tc yanlış değild:r. kua gelir ve bu suretle ilk çay'"' 
Bu itibarla görü,_·oruz ki, bu üç a- rupaya ithal edilmi~ olur. 

Ç es«' sır 2arfında vukua gelen muhare- Bugün ın<le Hindibadan , 
belere herkesten fazla Fransa ka- kalmamL<tır. Buna mukabil, ça. 
rışmıştır, nisbet ise 100/63 tür. gün gc,tik<;e Avrupada tanınrnll 
Fransadan sonra sırasile Avustur- ve kat'i bir surette yerleşmiştir·· 

1 
Vebale kovdular al ıle Alı Oslnanı Akar ı;u gibı ıme<lam ağlamakta Şehzade Mustafanın kaUi mime- ya: 100/48, İngiltere: 100/31, Rus- Bugün hepimizin içtiğuniz ve ,;ev· 
r~- l d d t pirü civan vi cınavetlere de sebep olrnuıştu. ya, ı·tatya, Almanya, Türkiye, Hol- diğirniz çay, sade nefü ve lezız b'• 

1 .. :.1 :ır. 'l!l!i~]l• J , ıcı· ınrr~:Jaı"(~.r.ıır. " - .ı 1 1 ~"""' .. e eı ı ! geçen e o. mer mdea)n'-, J ynı 
·~ 'I ~ I lt'JL • JI Vücut iline akın ııaklı aktı eşki Bu cinayet yirmı üç yaşında, şeh- landa: 100/6 ile geliyorlar. Maa- içki mahiyetinde kalmamış, a 

• \Felek 0 canıbe dondı.ırou şahı dev- revan zade Cihaııgırın hassa> kalbını de mafih bu rakamlar, bazı memle- zamanda toplantılara ve göı üşıı·t~ 

llı"f' 'l'.'z··tı~"":\1,'·~:r'tı"':ıı"rn:'"'lllr'U Eya seyri saadette Padiıiahı zaman zcclelemiştı Cihangırın alil vücu- ketler iç:n az çok Conventionnel !ere de mühım bir amıl uı~r• 
i1L.4 l!t-!JJtl'!Wa!:.1AI a!ı;ı;ı UI l!B Yalancının kuru bühtaru, b:;;~ O canı ademyan old ak ile yek- du bu kani! darbeye mukavemet bır şekılde verihniştir. Mesela: kullanılmıştır ... 

- Yazan: M. Sami Karaye/ punhanı san edemıyoroo. Kardeşinın sararmış !talyan mill1 ittihach ancak 1861 HUcmet NiSA1~ 
Ak>ttı yaşımızı, ya:lctı narı hıcranı Dırı kala ne revadır fE6a1 eden şey- Ce6edi gözlerinin önüne geliyor, ba- de vücude gelmiştir -------------

F..ttan RtL< kız. Türk hanedanı- ı kar şefizadeyi 
nnı en n1ert ve en sat nilaıuOO, ey hyordu. 

g0zya.'ilarıle tebcil tan .b •-- 00· · h .
1 

· Cınayet ıtmedı cani gı;bi anın canı asına ıu&rşı tun ru u ı e ısyan 
Boğ'Wdu eelı belaya dağild! erkanı N<:Mrnı sublı gıbı yerde koyma l!'dıyor<lu. Bir zamanlar gültinç taı. 
Ne olıayd.ı g<irmıyeydı bu mocerayı ahımızı vuları, latü sözlerıle babasını kah

~uruyor, hrı"'1 salıanatı kanla. ş,;ır Yahya bey acı feryailarile 
deo;ı6e ıle tat>ır.ın ediyw, Tiırk de\"- h••• 
letini ae""aıs ve hılekar oglun;o ı.a,,.. Şen.ade Mu,;tafanın zıya. Yahya 
nt.rr.ek if>tıyordu. Beyır. mert ve asker k~l.:J·nı cuşu 

Hurrem Sultan, bu cina'°eti ile buru~ getırıyordu. Aşkın en ınce 
Oguz hane<ianına mu Liuş .bır dıu·- h>ı>.Lerinı teı·eıınıim ede.ıı feda.kar 
be vcruyordu. '8•r, ııevgıl, şeh:zadenm z.ıyaı ile 

Rus kız:, rkının ıntikamını al· dılhun, ~ frryatlarıle bütün 
a-.a•ın 'ı l'l'~t.i. Türkleri içinden muasırlarıru ağlatıyot'du. 

ve ı«:;,u.noen bozgunluğa s~·ket-

ITı~ti. 

gi>züm Haka~t eyledıler neslı Pad!§ahı- ıkahalarla güldıiren Cihangir, şim-

Yaz)klar ana re\'a görmedi bu mızı di meyus ve mükedder düşünü-

reyi gozüm yordu Elem ve keder içil'l<l<>ydi. 
. Sulun Süle:vonan bu, cinayetı ile Sultan Süleyman, büyi.ık oğlunu 
G<>tırdı arkasını yere Zalı devri k n.· ·ıı , ___ b 

aauı mı ette onuıu..u ır yara a- 1 öldürdÜ'kten sonra, Hurremin şeh-
zaman çıyordıı.ı. Butun halk, reahzwı ve zadesini kurtanmak istıyor, fırka! 

Vücudüne sitem Ri.ı8tenı ile erdı ı -~ 
ı.ıyan 

DökoiiJoı: gôzyqı y'lol<l12lan çoğal

dı fıgan 

müteessır, •g ıyo" .. u. ıbir gün lçinde, hassa;; Cihangir, za. 
Yahya Bevm fervadı he- kalpte yıf bır hale gelen vücudile ölüp 

akıs bulmuştu. Rooıem paşanın de- gi<liyor. 

Ordtı, bılhaı;;a mulefekkir 7:l>nl-

TC, bu C!fla)cte lLar~ı isyan edı· 

yanı Denı..i mematı 

Ecel he!Allleri ald Mll9tafa Hanı 

s~ni, Hurrem Sultanın bileı;inı Cihangir ölürken heı:ı kardeşi 
layııımet günün- herke<; anhvordu Mustafayı duşünrni4tü. Son nefe-

den oldıı ni~<ın Yahya ~ytn dedığ. gtbi, bed- since bile: 

M
e~hur •Yüz sene. harbi. 
nazarı itibara alınmazsa, 
tarihin kaydettiğı en u-

zun harp •Otuz sene harbi• dir, de
nilir. Fakat bu da tashihe muhtac> 
tır, çünkü Osmanlılarla Venedikli
ler arasında 1644 te başlıyan harp, 
1699 da hitama ermiş, yani tamam 
56 sene sürmüştür. 

On dokuzuncu asırda vukua ge
k!n harpler, bu üç asır zarfındaki 
harplerin en kısa sürenleri olmuş
tur. Bu meyanda 6 harp birer sene-

Tüllenıdi mi!ıri cemalı, boııuldu er-İ 01-ivvi nale vı.uır ıle do<du ge..,nii I baiı1 , 1u;.-\afanm h~td.sc )'Oktu. O- - MusW .... 
kiı · · mekan, n~ y <ıt•aıw. elin yok elımlfl~ 

yordu . 
Biılün S'Iİrler, bel.baht ve feda- iden fazla sürmemişlerdir. 

Sardunyanın Avusturya aleyhi
(Arko.sı t•a;-) ne açt;ğ, harp, 6 giin, Prusya - A-

Ortaköy Fakaraperver 
Cemiyeti konıreai 

Orla.ke~ Fallanı.peryer Ceiııa17ellB ...... 
rt· 22/12/940 tıırıluııd• toplanan koni ;I 

Iİ ek~riyet buJınadıjından 28~12.'~~ 
Pazar gtlnü saaı 10.30 a talik edıld 1l 14' 
den say1n Azanuı o riın J:çşritlerı r 
olunur. 

Eminönü Halke1'i motöt
cülük kurıu 

Eminönu ffalkevinden; brt 
MotOrcüJük kursunun ame-lt kısff'l1 d' 

halta Cunuırıt.esi &Unler:f aa:t (14~al-' 
ve Çarıabrno guulerı saat (18) d• 6' 
kevıntn arkasındakı Tasvır Sokaı:..tf 
1\u·cın Garajında yapılacak. ve Hk iJ1ı 
1 / lkincil<Anvıı / 1941 Ç'..arıııunba '' 
ba1la1acakUr. 
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1 1 
B L O•• f ' bu harekete sebep olarak evvela 

A el 1 l y e "V" e p <> ı t s .•. Habeş halkının İtalyanlara karş. 
<Bat tarafı 1 met aa,-f&ft) beslediği kini, saniyen İngiliz ab-._ __________________________ şayan gerlT'cdikleri gibi askerı lukasınd~rıberi ordusu ibt.yaçları-

u,.sku,. darda merakla mahfillerd<> Yunan:s!nna karşı bu nı tatmin maksadile müstevlinın 
kadar grn•ı mikyasta yapılacak bir gittikçe halkı soymak yolunu tut-
harekete kış mevsiminin şimdiki ınuş olmasını görmektedirler. Bun-

k 
e d • ı d ieraiti altında mümküı> nazari!~ dan başka bugün İngilizler Kenya t a l p e l e n a v a bakılamıyacağı fikrini ileri sür- yolu ile Habe~istana silah itha1 et

müşlerdir. Esasen bugün çıkarılan meye muvaffak olmaktadırlar. Bu 
yeni şayialarda Alman askerleri- suretle silahlanmak imkanını bu-

SAYFA- 5 

o iM ER 
Ankara Parti Vilayet ~AvA HARBJ 

K . d .. b. t t . işgal altındaki Fran-
on gres ı un ı ı sa bombalandı 

Vef·k Bartu, Avukat Karni Na. 
zıma hakaret telgrafı çekn:ıiş 

nin bu sefer Rumanyaya değil lan Habeşlilerin İtalyaya karşı ye- • 

Brennere doğru yürüdüklerini ha- niden hakiki bir harp açmak iste- Milli Şefimizin Kongreye telgraf- Almanlarda Londra. 
her verdikleri için bura mahafili, meleri de gayet tabiidir. Ev~lce 
Alman odusunun yarm acaba ban- Habeşliler, kendilerini müdafaa i- 1 Ik ı 1 k 1 d ya hücum etti 
gi istikamete doğru yürütüleceğinı çin ancak İtalyanlardan iğtinam arı a iŞ ar a arşı an l Londra, 28 (A.A.) _ Saliihi~ 

Karısı Fatma Adalet, bazı veıikalar ele 
geçirerek açtığı boşanma davasında, koca
aıaın ilk davadaki avukahnı vcki1 etmiı 

merakla sormaktadır. ittikleri siliihları kullanabiliyorlar- Ankara, 28 (İkıdam) - Ankara Parti 1 Kongre m"5!llsin! saat 13 de tamam· tar bir membadan öğrenildiğın. 
Hakikatte ise umumi fikir, bu dı. vi.lıiyet kongresi umumi he,.eti, bu aa- lam15 ve konı~ ""isi !CJa bir hitabe göre, İngiliz tayyareleri dün g~ 

· l b' d- d s bah saat 10 da Ziya Sidal'ın reialii;'inde ile delegelere müsbet mesaik!rinden do- . ' ·,--. 
şayıa arın ır uşman proagan a ı Dı"g"er taraftan İngı"lı"zlerle Yu- Bordea··'-· Lone t H da üçuncü toplanU.UU yapnuııtar. layı teşkkür edeN!k celseyi kapamlitır. ...._., n ve avre 
olduğunu ve asıl İngiltereye kar~ı nanlıların elde ettikleri muvaffa- Büyüklerimize çekileu tazim ıeıırat- Parti viliyet idare heyeti tarafından dahil olmak Ü2ere işgal altındaki 
yapılan hazwllkları kJpemak ve kiyetlerin Habeşistanda duyuldu- larına gelen cevapla. r 8lr8 ile okunmıış 

1 

Gar gazinosunda delegeler aeregfine 200 Fransada doklara, tayyare mey-
Vefik Bartu tarafından, hakkın·' ılen ve hakareti mutazammın teyakkuzu azaltmak maksadile or- ğu da muhakkaktır. Bu muzafferi- ve aziz Milll Şe!irnizln koncrenln temiz klşilik bir öğle ~feti verilmiştir. zı- danlanna ve denizaltı üslerine hü· 

da Baroca tahkikat açılmı_ş ola~. a- ol~n telgraf, :'1~hitinde, m~ekkili- taya atıldığı kanaatindedir. . yeller ne kadar vüs'at kesbederse ~guıar: ~eden~:::::' 1 ;yafete Parti genel -..eteri Fikri Uzer, cum1ar yapmışlardır. 
vukat Karni Nazım aleyhine Türk mm haysıyetını kesbetmiştır. Bu Maamafih Garptak'. askeri _vazı- Habeşistandaki İhtilalin de o dere- kiil::' t:U.:W.ın. n • ı Parti _wnwnl h~tı ~ villyet .. Londra, 28 (A.A.) - Alman tay· 
ce?.a kanununun 294 ü~c~ madde- '1 telgrafla, Vefik Bartu, kasden tah- yetin inkişafı beklenırken,_ ~ır ta- ce genişleyeceği. şüphesizdir. Bu Bundan sonra kongre encüınenlerdeı belediye erkfinı iitirilt etmıı;!erdir. ı yareleri İngi!tereye karşı tekra• 
sinin ikinci fıkrasına ıstınaden ı- kırde bulunmw;. telgrafı da, gerek raftan Arnavutluktakı, dıger ta- takdirde ihtilil hareketini İtalyan- gelen işler! bi~r birer müzakent ederek Zıyafet saıniml bır hava ıçınde geç- hücumlarına ba.şlamışl tr. Londrı 
kame edilen vekalet vazifesini telgrafı çeken, gerek müvezzi oku- raftan Mısır hudut:arında .cerey~ Jarın kontrol edebilmesi de gittikçe karara bağlamıtr. mfiştir • l şehri, bu gece başlı • henefi teşkıl 
suiistimal ve kruni Nazım tarafın- muş, bütün mahalle halkı tarafın.. etmekte olan askerı harekatın bu· güçleşecektir. Buradaki kanaate etmiştir. İçinde 70-0 rasta bulunan 

dan Vefik Bartu aleyhine açılan dan da bunlar duyulmuştur. yük bir alaka ile takibine devam o- göre İtalyan hük1'.lıneti şimdi çok lngı·ltereyi is- 1 A m e r i k a bir hastahaneye bomba isabet et. 
hakaret davasına, Üsküdar ceza Suat Tahsin, mahkemeye, yine lunmaktadır. . vahim bir mesele kar~ısında bulun- miştir. 
mahkemesinde dün öğleden evvel Vefik Bartu tarafından çekilen bir Arnavutlukta Chımararun Yu- maktadır. Zira bir taraftan Arna- •ı"' h } " h b ı· d Londra, 28 (A.A.) - İngıfü ha-
de\-am edilmiştir. Geçen hafta et- t.elgrafname ibraz etmiş. hu tel- nanlılar tarafından alınması, bura- vutluktaki muharebelerle, diğer ta- ti a az l r l g 1 arp a JD C va nezaretinin tebli~i: 
:ı:aflıca bahsettiğimiz bu dava, mü- grafla Fatma Adaletin, davanin ge- da İtal~an ~~y~~-nun bu mevkiir. raftan Afrikada cephede cereyan Dün akşam, güneşin batmasından 
afaa için düne talik edilmi~ bulu- çen celsesinde Kiimi Nazımın nasıl ehemnuyetını kuçilltmek hususun- eden harplerle karş.ılaşmış bulu- Almanlar cenubu Bir Amerikan mec- bıraz sonra, düşman bombardıman 
nuyordu. feci bir vaziyete düşeceğini görmelı: daki itirafları hi!Afına, büyük nuyor. Halbulı:i A!manyanın İta!- f 5 A · k tayyareleri, Londraya hücum et-

Dün, mahkemede Vefik Bartu frzere Vefik tarafından mahk:meye kıymeti haiz bir _hMise olarak te- yaya yapacağı. yardım met- garbi rausada 1 muaaı men ayı mişlerdir. Dört saat kadar ı;üron 
bulunmamış, vekili İhsan Rüştii davet edildiğini söylemiştir. lak.ki edilmektedır. Yunan ku':'et- kük mahiyettni muhafaza ederken, fırka tahşit etti harbe girmiş sayıyor b uhücum esnasında, payıtaht üz~ 
'-batı-·"- ... etmiştir. Avukat K.ami Muhakeme, karar içın· "•0 ka gu-• !erinin taarruzunu İtalyan müda İngiltere Amerikanın yardımından N k 28 (A.A) ik rine bir çok bombalar atılmıştır. "' v"'""' -.. ,.. • Londra, 28 (A.A.) - Lizbondaıı evyor , . - Amer" a-
Na·zunla vekilı· avukat Dr. Suat ne bırakılmıstır. faasından ziyade işkal ettiı;• mu- gittikçe emin bulurnnaktadır. - -- ...... 

1 
Newa Chronicle a-uetaine bildi- nın harbe girmiyeceğini münakaşa 

Tahsı·n Tu··rk de mahkemede bulun-' hakak olan fena hava şart arına Amerikaya bir vazife ile gönde- ·ı ı hit tme.k: ak k . al rı diğine göre Mareşa Brausc - e beyhude v it aybetmek 
..,. sthe'in Fransada bul11DA11 Al.ıııaıa demektir. Çünkü Amerika harbe mn~lardır. Romanyaya mu-- rağmen, Avlonyanın da tehdit rilip son gu""nlerde avdet eden Sir 
Celse açılınca, K.ami N~ ve- tında bulunduğu şüphesizdir. Walter Layton, İngiliz dostluğu- kıt'alanna hitaben söylediği ve girmiştir. HattA Amerika muhare-

kilı. Suat Tahsin müdafaasını ser- h• Al k Mısırda, daha doğrusu Trablus- nun Amerı"kada burada tasavvur ·u de · u ı İn ·1 im man Uv • Hı er n emır a-e r ge mcz gı - benin iktısadi çehresini terkedt!rek 

dA bA•laınış, davaya me·~· teşk;' • ta, _ttaıy_an. 1.a. rı .. n müdafaa içın_ • .sare-- edı"ldı· "'"den çok bu·· yük· oldugun· u / c ..,. ·~~ ~ s~• terenin istila edileceği vadini ihti- askeri çehresini aldığı zamandan 
eden hidiseyi anlatarak, Vefi\t vetlcri haberi fettiklerı buyük gayretler inkar ve Amerikan yardımının yakında va eden nutuk, bitaraf askeri eks- çok evvel, yani bir kaç senedenberi 
Bartuyla karısı Fatma Adalet ara- dilmenM!kle beraber Bardia~m ya- hakiki bir çığ halinde yuvarlanıp perler tarafından tefsir edilmekte- harp halineddır.• 
Rnda ruhi imtizacsızlıklardan do- (Başmakaleden devam) kında sukutu beklenmekte~r .. Ro- geleceğini söylemiştir. İngilterenin dir. Bu mi4ahedeyi hapan New-Re-

layı geçım. "'zlik çıktıg·ını, aynlmak da Yugoslavya yolile harekete ge- mada, İtalyanlar daha şımdiden bu hususta mutmain olması icap İn bl" r· "Uz Am ~· 1 l Bu eksperlere göre b unutuk - pu ıc mecmuası, ngı - erı-
""--re anlaşıp boşa.nma hususunda çeceği düşünülmüştü. Bu iki şe- Maginot hattı o madığını .. söy em_ e- eder. Çünkü bu sabah gazetelerle """ ı d B zı d giltereye karşı taarruzun mümkün kan işbirliğinin takviyesi için bir 
aralarında haricen anlaşma yap- kilden birineis.inde, Bıılgaristanın_ ye b_ aşlam. ı_ş ar __ ır. u so er, _şı • neşrolunan Washington telgrafları d d . . t . k 1 - 1 ml d ol uğu ka ar genış ıuıkyasta ya- çare avsıye etme te ve şun arı yaz-

tıkıan Sonra iklsı.nın· bı"rlı"kte Kiimi da, Almanyı ile beraber Yunanıs- detti ngılız hucu arının ogur- Amerika ahalisinin İngiltereye k İ ı f pılınası derpiş edildiğine bir delil ma tadır: 

Na
• zınıa müracaat ettiklerini ve tana taarruz etmesi ihtimali ileri ması melliuz neticelere ta yan e - derhal yardun edilmesi hakkındaki 

l 
• . . h 1 ak ·t· addolunmaktadır. Eksperlerin ka- •Amerika ile İngiltere, totalite-

bo<,anmaları ır;n alınması JAzrm sürü müştü. 1''altat, Türkiyenin kan umumıyesını azır am ı ı- kararını tebaruz ettiren bir ,.,..k a-
·.-· ist enerjik hareketi, Almaııyanın Bal- barile miinidar telakki olunmak· ıam· etlerle doludur. •- naatine göre Alman nokta! nazarı rizmin çizmesi altında bulunmıyan 

gewn tedbirlerin alınmasını e- İngilterenin İialynya karşı elde dünyanın bütün kısımlarının ba~ı-
diklerini söylemiştir. Bundan son- kanlan, bu kış mevsiminde. harb_e tadır. RÖYTERE GÖRE ettiği muvaffakiyetlerin Almanya na ge,.erek onları sevketmek mes-

1 ik. . b" k sürükliyerek oralardan temm etti· Burada büyük bir aliika ile kar- Londra, 28 (A.A.) _ Reuter aı·an- ' ra aralarında yapı an ıncı ır o- ... tr 1 .. ham dd 1 . la için bir ihtar teşkil ettiği merke- ulivetini v. jiklenmelidir. Demokra-
. ,. . i gı pe o u, ma e erı, erza şılanan diğer bir hadise de Har- · • h · · ' · nuşmada, Vefık ın, bu boşanma ış - k b tm k. t . b "htim li sının sıyası mu arrırı yazıyor: zindedir. Almanya çok bekleme- sinin bu iki büyük kalesi gerek SL~ 

nin önüne geçilmesi için çalışma- a[ de ~~ eme~esı, u ı a kum ve Nairobi'den Times gazete- Balkanlarda, İtalyada vesair den ve İııgilterenin daha çok kuv- rahat, gerekse cür'et bakımından 
sı:nı Kami Nazımdan rica ettiğini,! or; an 1 ırmışd L "b .. sine gelen telgraflRTdır. Bu telgraf- yerlerde büyük Alman kuvvetlerı- vetlenmesine vakit bırakmadan ni-ı en iyi unsurlarının bir araya gel\-
.,.,_. N• F tm Adaleti ko- ugos avyanın a, mı vere mu- !ar Habeşistandaki vaziyetin !tal- nin hareketine dair, şimdi hemen h .. d b .. d' rd· Am "k .tMUUı azımın, a a • le il bir 1 t t k' ~ ki aı ar _eyı ın ırnıe ı _ır. erı a· rerek bö"vle bı"r kuvveıın· teşekkillu·· 

. , . . . may s yase a ıp """"' e yanlar için gittikçe hakikaten en- 1n , eesı Vefık ten ayrılmamak ıçın ilt- beraber, kendi istiklilini ve bitaraf- hemen her gün ihtimal Alınan pro- mn gıltcreye yaptıgı Y. ardım~ ile husule gelecek faaliyetleri ve 
ğını k d t . k t•· dişe verid bir mahiyet almakta ol- d t f d · ı ık t d Al 1 d d naa çalıştı , a ın s_ure ı a. ı-. lıg"ını zorla ihla·l etmek ı'stı'yenlere pagan ası ara ın an şayıa ar ç a- ar ması n man arı en ışeye u- t bb .. 1 . b. k·ıı h 1. gt. 

K 
duğunu göstermektedir. Mezkur 1 kt dır eşe us erı ır ı e a ıne ır-

yede muvafakat etmeyınce a.ını karşı silaha sarılacağının anlaşıl- , . . rı ma a · şürmektedir. mlidir. Mih\'rin hezimetini temın 
Nazımın Vefik'in vekaletini der'uh- ması üzerine Yugoslavya yolile telgra'._ların t~tı<ıkinden açıkça an~ Almanlar, takip edebilecekleri İstila teşebbüsünün yaloız Pas- etmesi için Roosevelt nezdinde ıs-
te ederek işe başladığını, bu dava- İtaly.ııya yardım ihtimali de berta- laşıldı~ına. gore J:1alx>şıst'.'°dakı müsbet hiç bir siyaset bulamadık- de-Şalais'yi aşmak suretile değil, rar edilmesi lazımdır. 
da müddeialeyh olan Vefik'! yalnız tahrıkat gıtııkçe muzmın bır m&- !arından bu gibi şayiaları Avrupa- Pas-de-Calais'de, ayni zamanda - -- -o---

.. . 1 raf olmuştu. hiyet almada ve gu··nden güne da- k o davaya maksur ve münhasır o - o zaman, haııl olan kanaat şny· .. . . d:ı ve Amerikada dolaşdırıp duru- başka istikametlerde de yapılaca 
mak üzere temsil ettiğini, boşan- du ki Almanya, eğer Balkanlarda ha musbet ~e muayyen bır şe~ıl yorlar. Almanlar öyle sanıyorlar taarruzlarla başanlablleceği hak-

talebın. ın· tarafeynin muvafa- . h 
1 

A•"-•d d · arzetmektedır. Bu vazıyet mezkur ki, bu gibi şayialar kendilerine fay- kında Mar~al Brauschil.clı tara-ma yenı arp er ,........... an yar ım ım- . • . 
katile ayrılığa hasreylediğini, bun· kanını bull11'11l ve Sinyor Musolini memlek~tte daıı~ı _ve normal hır da ve İngiliz davasına zarar vere- fından yapılan beyanata telmih c· 

• dan sonra da, Vefik'in Fatma Ada- de böyle bir yardımı hoş görürse, hal teşkıl etmek ıstıdadını taşunak- cektir. den mczkiır gazetenin muhabiri 

1 
· b k ·· t k hayata İ dı d k ··t tadır. Yer yer görülen isyan hare- Demiryolları münakalatının 28 şunları ilave etmektedir: 

etın arışara muş ere talyaya yar m e er; yo sa, mu - . . . .. • . 
avdet ettiklerini söyliyenSuat Tah- tefikine bu muaveneti yapınıız. ketlerının hakıkı ve umumı bır İlkkanundan itibaren tahdit edile-

Sl
·n. Ka"mı· Na·zımın Vefik namına o s t R anın da ihtilil genişliği almaya bas'tıdıijı ceg"ine dair Macar makaınalının bc-zaman, ovye usy , .. . , . . . · . 

teminat vermesile bu neticenin te- Balkanların başlan aşağı kana bu- şuphesızdır. Timesın muh~bırlerı yanalı mutlak surette asker nakle-

h35siil ettiğini. fakat, çok geçme- !anmasına ve hele Alınanyanın Bo- , dileceğini tazammun etmez. Bunun (Baş tarafı 1 iııei sayfada) 

PETEN 

Ticaret 
Vekaletinin 

Tebliği 
Tütün müstah .. iline 
faydalı tavsiyeler 

Ankara . 28 (A.A.) - Ticaret Ve-den, eski geçimsizlik başgösterdi- ğazlar ınıntakasına yaklaşmasma maca yapmak ve baskın tesiri elde hakiki sebebi kömür noksanı ~1- Pcten 'e tevdi etmiştir. 
ğini, Fatma Adaletin, eline geçir- razı olmadığı da anlaşılmıştı. etmek için işao edilmiş olabilir. Bu ması daha ziyade muhtemeldir. MAHDUT AZALI BİR KABİNE kaletinden tebliğ edilmiştir: 
diği bazı vesikalarla ve boşanma O vakiltenberi vaziyette değiş- şayiaların, ayni zamauda, Sovyet Öyleye benziyor ki, Almanlar bu Eğe mıntakası tütün piyasası 

nın yaklaşması dolayısile bir müd
det evvel Vekalet tarafından yapı
lan tebliğde bol ve çok nefis rekol
tenin en müsait şerait dahilinde sa
tışını temin edecek bütün imkan
ların mevcudiyetine işaret edilmiş 
ve alınmakta olan hazırlık tedbir-

sebebi olabilecek bazı delaille Kil- nıiş olan yegiıne şey, Libyada da Rusya üzerinde bir tesir icra ede- şayiaları dolaştırm:11\la maksatla- Bern, 28 (A.A.) - •La Süis> ga
mi Nazıma müracaat edip son iş- ıaarruza uğrıyan ve binaenaleyh rek bu devletin, Almanların Bal· rı evvela Balkan devletlerinin si- zelesnin verdiği malüınata göre, 
tirakin kendi yüzünden vukua maneviyatı sarsılan İtalyanın, keu- kanlardaki hareket serbestisiııi nirlerini bozmak ve sonra da İn- Mareşal Petain daha mahdut dahili 
geldiğini söyliyerek açt:ğı yeni bo- di kuvvetlerile Arnavutlukta va· tahdit etmek istiyen mümaneat- gilizleri gelecek harekatın Balkan- bir kabine teskil etmek tasavvu
şanma davasında kendisine veka.- ziyeti ıslah edeıniyeeeğinin anla- !arını kırmak mal·•~dil~. ortayallarda ya~ılacıığı_na ve B~aenaleylılrundadır. Fla~den hariciye, Amı-
let etmesini istediğini Kanı! NA- şılmı§ olmasıdır. atılmı.5 olması mumkundur. oturup dınlenebıleceklerıne kandır- ral Darlan bahriye, General Hut-
zımın da, düşünüp taşınchktan ve Filvaki, İtalya - Yunın harbi Kat'i mütalealarda bulunabil- maktır. zinger harbiye nezaretinde kala-
bazı arkadaşlarile istişare edip ka- başlıyalı iki ay oldu. Bu müddet mek için, her şeyden evvel, Maca- Alman askerlerinin Brenner ge· caklardır. 
nuni ve vicdan! hiç bir mahzuru zarfındı, İtalyan ordusu taarruz ristandan Romanyaya Alman as- çidinde olduklarına dair çıkarılan Lo dr Z8 (A.A.) _ Dail Te-

k 1 · · • · b ku ı · n a, Y olmadığına kani olduktan .JOnra bu kabiliyetilli Jı:aybederek mi.idafaa- er erı geçtıgı ve u vvet erın son şayialara gelince, bunun doğru legraph gazetesinin Lizbondak' 
"-ı·ncı· davada kadının vekaletini ya rekilıli w hunu da ancak, her 150 - 200 bin kişi olduğu hakkında· olması muhtemeldir. Fakat olma- ' ... • hususi muhabiri, gazet~ine şunla-
der'uhte ettiğini; bu hAdiseninse, güa bira .. daha geri çekilerek giiç- ki haberlerin teeyyüt etmesi lli- ması daha ziyade ihtimal dahilin- rı zymaaktadır: • 

ceza kanununun 294 üncü maddesi- lükle yapabilmektedir. Bn gidişle, zımdır. Bu kuvvetlerin tecemmu dedir · cLizbonda heyecanlı bir haber 

nı·n ''-'-cı· fıkrasına temas eden hiç nihayet ilkbahara kadar, İtalyan- .mıntakalarının bilinmesi de, Al- be M uu.ıı k • b' A k " • t dolaşmaktadır. Bu ha re göre a-
bir tarafı olmadığını sözlerine ilfı· lana Arnavutluktan atılaeağı an• manyanın ma sat ve gayesinı ır s erı vazıye 

)aşılıyor. Bu vaziyet, İtatyawu, J derece aydınlatacak mahiyette bir reşal Petain, son nazi taleplerini 
ve etmiş ve müekkiliuin beraetini 1 k (Bastna.,-fı 1 i11ci sıı11tadal reddettiği için Almanlar Fransanın 

milli gururunu ve Sinyor Musoli· ipucn o aca ·tır. 
isteıniil'ir. sllsil.,,inln 1411ması müşkül ola- işgal edilmemiş olan kısınmı isti-

d f d ainin de, izzetinefsini düşüumeği Romanyaya ilk defa azami 39 calı.llr. Çünkü Beraluı 18 k"1omet- d J 
Suat Tahsin, mü a aa sırasın a, bir tarafa bırakarak Almanyadan hin kadar Alınan askeri geldiği re iler.,Jıdekl Devol ve i.'zilm ... laya hazırlanmakta i iler. Söy en-

Vefik Bartunun hususi hayatından yardım istemesini icap ettirmiş ola-' zaman da, bu kuvvetlerin 10 iliı 20 lan arawıdaki !IAha ısoo rakımlı diğine göre Almanlar ilerlemeğe 
ve ahvalinden~ bahse başlamış. bilir. Müttefikinin böyle bir yar- tümen olduğuna dair müheyyiç ha- Timoni<a da.&"l•rile örtüludur. Dı.- başlar başlamaz Petain ile hükU-
Vefik Bartunwı vekili İhsan Rüş- dım ricasıw, reddedeıniyec:eği için herler intiı,ar etmiş ve Balkanlarda ha cenupta bo&"llnkü barekiı!m..,.. met erkanını Afrikaya nakletmek 
tü: Almanya da, harekete geçmek ka- türlü türlü tahminlere, miitalea- re1an tıtlii -ahad.uı ıs k'.!om~ üzere Vichy'<le tayyareler bekletti-

- Karşı taraf vekili dava esa
Blndan ayrılıyor. Eğer bu hü8Wla 
daha söz söylerse mahkeme sııJ<>nu
nu terketmek mecburiye~inde ka
lacağım, demiş, hakimin ihtarile 
Suat Tahsin bu vadide söz söyle-
miştir. 

Hakim, Suat Tahsine, Vefik Bar
tu aleyhine açtıkları hakaret da
vası hakkında bir şey söylemek ;,.. 
teyip istemediğini sormuş, muma
ileyh, kısaca demıştir ki: 

- Müekldlim Kiimi Ni\z>ma 
Haydarpaşa te1'z'afhanıııilndeıı Ç1-

rarını vermiş olabilir. Gerçi mev
sim, Balkaalarda mühim askeri 
hareketlere müsait değilse de, Al-
maaya, Romanyaya göndereceği 

büyük kuvvetleri bir tazyik vası
tası olarak kullamaa.k sureüle Bul
garistaw Yunanistan aleyhinde ha
rekete s"'1kedelıilir ve Yunaııi.s

tanı ola tehdit ederek gerek ital
yaya, a-erek Bul.gari•tana karşı 
mutavaata davet edebilir. Bu tak-
dirde, Alınan kıtaatının, Sovyetle
re karşı Romanyaya sevkedildiği 

hakkındaki haberler de, bir aldat-

lleride '!100 r.üanh Lt>ptk dalları 'lm ki d. v· h il sık t )ara v" endi•elere yol açmıştı. Bu rı e e ır. ıc y e ı emas 
" Ohri ıolunde-ll Şimaraya kadar o-

defa, Romauyaya gelen Alınan as- lan mıntı>kayı örtuyor. Balen ŞI- halinde bulunan mahfellerde bu-
kerleriniıı sayısı öniine birer sıfır mandan Draea kad3r 160 Km. ü- günlerde meraklı hadiseler cereyan 
iJihe edilmiş olabilir. zerinde müdafaa vazl.Yet•ne &"lruı edileceği söylenmekle iktifa edil-

Herhalde, Budapeşteden Bern'e İtalya.ular bu daflı<rıla lulu°'""" mektedir. 
d mı>zı;mıa Adri1alik kıy1'ıııa kadar Bu rnahfellerde hakim olan ka-

gelen ve Bern'den de biitiiıı ünya- Yunanhlann ııerı_,..,ın~ mani o-
l h b · d • J "u an naate göre Petain, neticesi ne olur-ya yayı au. a erın ogru ug • ıama.z. Cünk:U Adriyat.tke rııuvazl 

laşılıncıya kadar, sabretmek la- olan bo dailardaıı sonra '"h~• sa olsun Alınan taleplerini kabul 
etm iyeceklir. zımdır. Yalnız, Almanyanııı mutla- ka.cı.r olaR aıuı 90lı dib ve h:ı.ıü 

ka bir şeyler yapmak istediğini ve bir ovadır. 
bilbas.;a İtalyanın, Fransa gibi Yun:uılılAr h....,katı daha ıriir-

çökmesine razı ohnıyacağmı unut-

mamak ı:erektir. \ 
Abidin DAVER 

ıı.üe inkişaf elllnntk l(ıln Şimara.

da.n s.:?hll ·o1undA ilerlf'm!t-e ça

lı.oıYorı ... k1 en do,.. hctelı•t lal'· 

21 ıU budur~ l\. D. 

Diğer taraftan Fasa ve Tunu!a 
sevkedilmek üzere Fransız kıtala-
rının Marsilyadan vapura irkiıp e
dildiğine dair verilen haberler bu
rada tey id edilmektedir. 

!erinin yakında ikmal edilerek pı
yasanın açılış gününün ilin edile
ceği bildirilmiştir. Bu seneki ge
cikmenin başlıca sebebi tütün pı
yasasının en iyi şerait altında açıi
masını temin etmek maksadıdır. 

Halen bu yolda muhtelif şekilde 
hazırlıklar tamam olduğundan Eg~ 
tütün piyasasının İkincikiınun ayı
nın on dördüncü Salı günü açılına
sı kararlaştırılmıştır. 

Bundan evvelki teblil!de de bil
dirildiği gibi dünya piyasalarında 

tütünlerimiz için ihtiyaç her za
mandan fazla ve serbest piyasalar
da fiatlar yükselmeğe mütemayil 
olduğundan, her türlü tedbirleri-
mizin inzımamile, senelerdenberi 

görülmemiş nefasette bulunan tü
tünlerimizin müstahsil ve memıe. 
ket için en yüksek bir seviyede ge
lir temin edeeek şekilde satışından 
emin olmak gerektir. 

Geçen sene kampanyasının ilk 

hararetli devresinl müteakip za-

man zarfın,'a dahi •ıallarda sa/flam
Jığın devam ettiği ve ha 'tıi bazı is
ti.Mal merkezlerinde yuk>eıış sey-

Yunan kıtaatı 
- Bat laH.h 1 imci -' ... -

şehirleri bombard1mana devam e
diyorlar. Preveze de bombardıman 
edilmiştir. 

YUNAN TEBLİGİ 

Atinı, Z8 (A.A.) - Ketimi tel>
liğ: Mahalli çarpıtınalard•n sonra, 
Yunan kuvvetleri 200 İtalyını esir 
etmişlerdir, Bunların arasında bir 
kaç da snbay vardır. Yunan kıt'• 
!arı otomatik. s.ilihlar ve küçük ha 
vaıı. topları müsadere etınışlerdi.r. 

VELİAHT CEPHEDE 

Atina, 28 (A.A.) - Yunan Vell
ahtı Prens Pol ttpheyi ziyaret et
miş ve her tar:ııfta •)'a§l!Stn Veli
aht! Sizinle Tiranada tekrar göı·ü
şeceğiz.. seslerile kar§ılanmıştır. 

Veliaht cephedeki askeri posta
haneleri tefti; ten 90nra bir yürüyiif 
koluna rastlamıştır. Bir crba~, 

Prense diişmanıu terkettiği malze
meden bir tabanca hediye elmişllr. 

AMİRAL SAI-ALARIN'İN 
MESAJI 

Atina, 28 (A.A.) - Yunan de
niz genelkurmay ba kanı Amirıl 

Sakalarin. yeni seıae mönasebetile 
Akdeniz İn"iliz donanması Başku
mandanı Amiral Cullftigham'ı 

bir mesaj göndermi~tir. Amiral 
Cunnigham bu mesaja cevap ver
n1iştir. 

Be,ibirlik gaııbı 
mahkum oldu 

Kocamustafapaşada oturan 100 
yaşlarında Asiye adında bir kadı
nı: .Oğlun karakolda seni bekli
yor• diye sokağa çıkararak boy
nundan dört beşi bir yerdeyi geıt

beden Mehmet Durdu'nun muha
kemesi dün ikinci •ğır cezada bıt
m.iş ve suçu sabit olan Mehmet ılti 

sene 6 ay ağır hapse ve bu kadar 
müddet emniyeti umumiye neza
reti altında buludurulmağa mab
k\ım olmuştur. 

Poliı düdüğü ihtikarı yapmlf 

Yenicami caddesinde 37 numara
da silahçı Osman, İngiliz markah 
polis düdüklerini !ahu; batla sat
mak suretile :Milli Korunma Kanu
nuna muhalif harekette bulunduğu 
iddiasile adliyeye verilmiş ve dcir
düncü sorgu hakimliğince tahkika
ta başlanmiJitır. 

Bir adam binadan 
dü§ÜP öldü 

Aron oğlu Moiz Beycğlunda 

Kristal apartımanının üst kat cam
larını tamir ederken düşmilij ve öl
milştiiır. Cesedin defnine ruhsat 
verilmiştir. 

ri goriıldü~u hatırlatııarJk mtistalı.
sile yeni kampanyada hiç bir za.
man ve hiç bir sebeple telii.4 ı<a

pılmarr1sı, d:ıtna ern.,ivet ve te
enni ile harek<'t etmesi ku\ velle 
tavsive olunur~ 



SAYFA-C 

.. ~igamın 
iddiaları 
(Bq tarafı Z aci sayfada) 

Veremle mUcadele 
(Baş tanlı 1 inci sayfada) 

belediyeye ait hastahanelerd<!ki 
verem koğuşu ve pavyonları oa, 

Ylll"Sa onu koparmafı bizzat Si- vert"mli veya ""reme müstait o

yaıa hökiımeti arzu edecektir. !anların tedavileri üzerinde ~k 

S..n günlerde Taylaad Jngiltere J mü-ir olmaktadır 
ile bir ticaret ve do,tluk muuhede-I Ve~ Mücadele Cemiydi, E
•i ktetti. 1'~aas11wn laal ... bn~den renkoyuml~ . halkın meccanen ıstı
çeldlıuesini takip eden bu anlıoşma fade edebılmesi içın bır sanator
çok oıinalı bulu11uyardu. Genç yom jnşa edilmek üzeı;:e hazırlık la
hükümdarm HindiÇ111i ib:erindeki ra başlamış, sanatoryomun kuru

fJtDAX 

s p o R OUn ger.e bir tram- ı 
---,- vay arabası berbsr l 

Dcnizlisesi Boks dükkanına girdi 
Birincisi oldu 

lu buh11~ riuı 0..ı. bir &rada, Ak. aray isti
katnetindtı:n gelmekte olan mezkUr t.raın 
vay arabas1, tam bu berber dükktuu ö-

tıünde, vatmanın dikkatstzli ve tedbir- ı 

Dünkü müsabakalar 
heyecanlı geçti !>~ :.ü iğ i yfuünden raylardan çıkarak, 

A~k~rl Pllf'ktPplf'r boks mü~a f:.alarma dükkanın kDpısından ic:eri girmif ve bu 

enıelle.rinı tahakkuk ettirmek ıize- Jacağı arsa temin ffiilm iştir. Yakın- dün Ccyuğlu Hıılk•vinde deva m edllmış sademe rıetl~inde vitrinlerin kınlma-

Dr. IHSAN SAMI -
Gonokok Aşısı 

Belsoitultlueu ve ihtilatlarına 
karsı pek tesirlı ve taze aşıdır. 
Divanvolu Sullanmahmut tür-

besi No. 113 

A ;3 e satılık 
f..argir Hane 

Nunıosmauiyede Teskerect IO• 
kıığında köşe b•şında 8 numaralı 
hane, üç od•. iki sofa. iki helil, 

mutfak, çini ta:ıhk, kOmörlük, ter-
kos, elektrık , kana1iza!lyon tesısatı 
vardır. Görmek ist1yenlerm için-re temvüu geçmek ntediii SU'1llar- do, bu yeni sanatoryumun inşas.:- a.~agıdakı nctil.'>t!Je r ~ide di.J.m.iştir : ı:ına ı:e~biyet v~tir. , 

d .. J · 13ırın ı..·ı Jn\-:-ı: IJenU..1•:1'1 .:\furat Maltepe Dü.kk~nda bulunanlar b;-.:n .. bir be- j dekilere müT&caat.ları . a ıızıın apon ve buan dıı lngi- na bıoşlanacağı anlaşılmaktadır. .,~ 
den in1<ir~\1 ı ne ktl~l farkı yW.wıdc.u yecan ve korku &eÇ.innişlersc de, bu ka 1 

liz ııİ)'llll4'Dne dayanabilmek kabi- Erenköy sanatoryomu hu km<-11 Kal op. t.1u ra ı k;ı.,.unun :p.mpi- zadan ucuz kurtulmuşlar ve hiç biri de 
liyetini gôıtermesi Sıyam devlet tevsi ediliyor yon" oJm"••ur. yoro lanmamı1ıır. ır ANAPIYOJEN • 
adamlaruua ıaınamile uykuda ol- lkJ<nrı • ııaç: Mah<0ı><"<I.,,, Nurettin ile Ancak bir saat ıoonrn tranvay ~iıe- ı ı Dr. IHSAN SAMİ 1 
madıltlarmı ..;;.ıermektedir, Dlğtt taraftan, Erenköy sana- ı>en .zdcu Ş..vki. ş, vk h~« üç ravnıta . h l k ~ 11 d ·~~·-~--

·- rJn ve a ·u1 Yih-..Jım e Ul\.AilUUd.U çı- İstreptokok, imfiioltok, pnömo-
Siyam ibrac11tmuı en büyük~ toryomunda da yen iden t~vsı a.t ya· dn fa ik düj'ıı~n>k f di ip ge'ı ni:;;tir. Şevki karılarak yolu.na kon?nuştur.. il kok. koU, P~Mi)aniklenn :J•Plltı 

k. ı lo:iunwı ŞU ınpı)'•Jnu olınuılur. 
m.a 1.ciliz MalnyasiJe, İtıgiliz • pılaeaktır. Bu sanatoryomda. ev- Utu ııcu nı .. ,_· Dt:nızderı Bulent Tarcan Zab1ta, tıadı&e ve hAdiseye sebebiyet 1 çıban, yara, •kıntı ve clld hasta- ! 
Hoag-Keng Jinaanına ve Büyük 1 velce zaten tevsiat yapılmışı tiOll ile Kı. ı'" lı rtt"ıı Şdı.k. Bırıncı rnvnıa bır :~:ı~. valman baJnoda t..h.kıkata ba~- : lıkJarına ı::e"~.:~ n ta";,l.i 
Britanya edalarına yapılmaktadır. t k b l b' t kh k >Ok h•"' Y•P•ıı ~!ık Şe!ık dıi:« nı\II!t_ avu u unan ır avu ane u-
Siyamda i•tıpr Hfpn bırçok gaze-, hu·da h<ikuıı ctogU;terek galip ıeld.i. 
~ler İllı:ili& liS8nile yaı;ılır; bı11ti, rulm~u. Bu tavukh medeki yetiş- Dorauıı<u ırı .. ,,,- Kul~Ju.tcu Necmi ile 

1 
1 ki 1 l\1altept:ıth .. -ı:ı Ken1at. İli\ r.ıvnUıırda pek 

hülıüR>.etia ,_mi cerıd..., bile .. in- tırı en tavu arın yumurta arından 
ıı .ıfı( otan bu uıaç sen r:.ı vntt.a 1>ı11:14ı:;.-

ci1n •lifm: ve kudretınin bu roda• ve taıvuk ve pilh;lerin etl~rinden nıı;ı ve netic..'t!dl· Maltepelıtcrin kap""1.ll.1 

S"k 1•.rılıntş ltuluaduğu bir bakı·; hastaların tağdiy~i hususunda is- Ol•n K~no•I &alıp gelmıtur. 
kattir. B11 .. rtlar altında bundan tıfade edilmekteydi. Bunun, bıl- B< .uıcı m•~ : Denıulen Seyfi ile Mal-
birbç •Y nvel Siy•mda beliren te-J)t"dru M .. v ı t. 1 ıru .. ·a ravntta Seyfi nı-
..__ ,_ hl h L • . k hassa, hastalara taze yumurta l.,_ kıbını abaııdone eıt:rerek gaüp geldı. r l'lllURZ 814C'Y arı Mıreaetin saı 

· · kt d ı b'"" ··k { sey tı bllh<ıııss.ı stltı ve ıekruk doj\ıeü 
tt .,.b,...kı Takye idıyse, bu , 00 mını no asın an o an uyu ay-

ik.> ı ~ .k.b9l v8detmek~ır. 

cünlerdeki ı....,bbıislenle Loodr• ı dası gözönünde tutu im~ tavuk- Alıuıcı m•ç: Maııepedeo Bedri ile 
nın tamame• Jtıı.iınt:' olnıadağı h•tı-

1 
hanenm de tevsii kararlaştırılmJŞ- Kııl ·· lıden S:.ıbilha ttıu 4ll"B~ında idı. s.t

ra gdebilir. Bahtısu• kı şöyl., bir ' tır. Ya.kında, bu husustaki faali- bohaııın uç ravnt"1 fa>k do~k plıp 
d d • d 1 ıetdı. urum el'Jtlt e ilebilir. Hindi~~ni yetlere de ge•·ılecektir. 1 ' Yedınco maç: Denızdeı BedU ıJe Mal-
Frıı11JJ1Z k••Vetleri bertaraf edile-, G.,.-ek Sıhhiye Vekaleti programı t•ı>ed• ·n Ah. İlk ravnllarda benber ııa
cek olursa ele geçecek Saygon şeh- yılıp uzatılan ııu maç Alırım ıeıune •a
ri n limanı Büytik Bntanyaya ki- mucibince, gerek hususi teşebbüs· 7Lldı. 
raya verilebilir ve bO:vlece Çin de- : !erle, f<!hrimizde olduğu gibi, yur
llninde 1eni •e kuvvetli bir istinat· , dun her tarafında yenıdcn verem •05i o•ker1 -ktepler boks ljlmlpıyonu 

k olmuştur. 
cıib ele ıeçirmiş olurlar. Vün Ü mücadele tesisatı kurulması yolun- C.h-k tepler an., !ık m~lan havanın 

NeU<"e-cie dbn bırin<"iHk alan Denaz lL 
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İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
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Şirketi Hayriyeden: 
Yaz saatinin Uıtbikl, ıplı:lan maslı:"leme tedbirinin kaldınlmuı tızerl

ne muh~ ;rolculann bütün ihtiyaçları naz.anı almaralı: son IDf ııe:rri· 

oefer tar11 .. inde 1/1/!Ml Çarpmba tabehından itibaren tatbik mevlı:iin• 

lı:onulocak olan ,.enJ ıave ve ~ri &öııleHn catvel :rannkl Pazar1em IJİl" 

nU iskelelerle vapurlara asılacalı:tır: 

Kış tarl1eslne ek olarak lıertip edilen bu - ,..1nız tttertndelı:t pul be

deli olan 2 lrul'Uf 10 para mukabilinde ıifelerlınizde dağıtılacaktır. 
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YILBAŞI va EAYRAM YAKLAŞIYO:l -~ 

Hediyeliğinizi dütününüz. 
ııe,-.,._ iaikw ~ sıı- Slneuıaoı 7&Dında 1%8 No. 

1. M O T O L A ~~~k 11 A G A Z A S 1 
Sizin için makbul ve güzel bedi:relikler hazırhıınıştır: İpekli v• y!lrılU 
Kaşkoll.,r, ipekli Kravatlar. güzel Gömlekler, Şık Rnbd~;ambr Vt pli• · 
malar, .zarif eldJvenler, satlam çoraplar, mvai mendiller ve sair 1001 

çeılt hediyelik eva ..... 

iMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. izZf1' 

BASILDIGI YER: SON 'l''ELGRAF BASI1\JEVİ 

telJTMfların cetirdikleri habt:rler ld b" .. k f ı· ti ilin ~ ~k ya•ısıı olno•sından ·~tur ~ıı-··tr. . . . . ı a uyu aa ıye ere geç e .. tı-- ,~ • ~ ~ ··~ 
meyanında Sıyam başvekıhnın ce- d 

1. M ı ır. aur ve azım J beyanatı var. uma- • • • Günün içinden 
istanbul 5 1 ci ıcra Memurluğundan: 

lleyh kuvvede n ııalihiyetle di-J Dınpanacrler tevıı edılccek 
yer ki: , Veremle mücadele işınd• · verem <Bıı4 tantı ı ıneı saTfadal 

•Taylanıl Binıliçinı hadudundaki ı dıspanserlerının de çok mü hım ro- ver Pelen mukavemet etmekte 
vasi1etin yeniden nbıımd kes- lü olduğu göriılmü~tıir. Bu kemi"ı- taannül ediyor. Bu taanniıdün hır 
betmeaini istememektedir, Fran- f ci ve mühlık ilJctın kökünun ka-, ızzeti nefsi milli, nıanperverlık 
11du huduttan kıt'alarını çeker- zınması için, mevcut d 'spanserlere gururu, eski müttefik centilmenli
lene aacak •uman Siyam da as- venilerinın iJiive edılrrıes ı lüzun ı ı,; ği, Fransanıo kurtuluşunu, hürri
kerini çekecektir. Fransa ile dip- da görulmektedir. Yeni dispanser- yelini, istikhllini kurtarmak azını 
lomatik müzakereler bır çıkmaza ile devam edeceğine de şüphe et-

ler kurulması içın icap eden tel-
wrıuıştır. U.tilifın istıklnıldc ala- mPmck gerektir. Herhalde, tarih 

kıkler yapılmış bulunmaktadır. 
cağı tek.il Frıwaanın 'vaziyeliııe b'r •mağlup• 1'"ransa kaydetse ola-
hağhdır. Fakat Taylaad en fena Tmkanlann mfuıııadesı nısbetinde, hi, bır ·baın• Fransa kaydedemiye
tıkka dabı ta...,mile bazulallJll.I~ lüzum görülecek yerl~rde yenı d;s.- ceklir. 
buluanıaktadır.. nanserler de kurulacaktır. O halde. Hitlerin Fnıll!iadan is-

Siyamıa Fransayı h!hdidi bun-
da• daha lıat'i olaınu. Onda el- patak kadar müttehit dt'j!illrrdir. 

· De Gaullt''iın taraftarları herhalde yevm WDUmi vali ol"rak Vi§i hıi-

t<iimetinia mntemedı ' '" Mar~al 
Pe~aa aclam.ı general Decout 

vardır. Yahudill're karşı haşin bir 
politika takip edilmekt~dir. ()ahili 

ıedi{:i netir~yi alması beklenemez. 
Fakat, Alman.vanın da son ümidi 
kırılınrıya kadar ba~ka hiçbir şe
) e l>'laslı karar verrınediği, vere• 
nıiyNe ~i>i bununla anlesılmaktttdır. 

w..-d.ır. birlik !Hnuktur. Siyamla Fl'Rnsa O hıılde Almanyonın ne yapm11k 
Bindiçlld Siyamdan çok daha ma«ra•ı ibret wc hayrf'tle takip İ~led iğini, ne yapmak istivf'ceğini, 

kuvvetlidir amma, nı:inrvi !takım- olunmağıı d<'eer. F..ğer hıila havrd "ırka mı, garhc mi, cenubn mı, 
olan va>.lyet bosuktuı·. Fransa or- ba1&amıE körleşmemi'!"C-. sulhe mi , taarruta mı gidrce-
du ve :uıbilleri yenı Itır harp ya- Hiiacyin Şii 'ı rii BABAN j;ini anlamak ve toyin elmrk 

a:::============================I irin de Fransadaki si~n<i tazyik ve 

.... , 
1 g 1 

1 2000 - 2"41-

3 ı ')911 - 311011.-

2 759 - ısoo.-

4 54111 - 2000.-

8 250 - 2000.-

l5 ıuo - 3500.-

so r.u - 40iO~ 

ııa zo - ''*-

Türkiye İt bankasına para ya tırmakl.ı yal
nız para biriktirmİ~ olnıaz, aynı zamanda 

taliiıı' i de denemi! oh .. .,112• 

lı:.,.ıd•ler; C JllllıU, 1 Jla· ıl ı · S:ı:m"""'1 "' lnı:mb•.,.... 
r• ı AJwto•. s hıncı- ' · ııeuoı........,. .., az •ili U-

~ ,_ buJU&llla,r lımr'a7a 

'"'2'!n tarilalmade 7-1Jr ' ılahll eoı.nı.ı.r. 

gayretin sonunu bc.•klt>mf'k her 

şeyin ve her tiirlii lahminiı• başııı
da gdiyor, demeklır. 

A. SEKIR 

Bardia etrafında 
<Ba.t taralı 1 IAcl ıı&TfadaJ 

nwlre garbında . Trablosla muhıın 
ku vvelltr la . ışıt etlığı oğrenılmiş

tır. Zannedıldığıne gdrc, eğer Bar
dı .v a lngıliz kuvvelerı tarafından 

zapl<'ctı lırse, Tobruk ıkınci ltalyan 
nııulafaa hattını teşkıl edecektir. 

Tıalvanların ~on haddine kadar 
Bardıyayı mı.idafaa için mı.imküıı 

,ııa n her şeyı yapacakları muhak
kaktır 

İNBlLİZ TAYYARELERİ DE 
FAALiYETE GEÇTİ 

Kahire. 28 (A.A) - İngılız hava 
'<uvvelleri Noelde sükünet geçıren 
faalıyellenne tekrar başlamışlar· 

clıı Avustralyalı pılotlar garp \'Ö
lunde Perşembe ııunu ıki Italyan 
tay\aresını duşurmuşlerdır. 

BİF FİLO 51 TAYYARE 
DUŞURDÜ 

Kahıre. 28 (AA.) - Hava umu
mi karargahında bevan edıldığın ·~ 

eore. orta şarkta harekatta bulu
nan bır fıkı. garp çolımdekı muha
<amatın başlang ıcından Noel arı· 

fesine kadar tek ba ş ına 24 İtalv;,n 

ıa v varesı dıışıirm~tür Bu filonu r 
ftalyanın harbe gırışındenberi du · 
surduğü tayyareler 51 i bulm~
tur 

laviçre ile ticaretimiz 

Tuna donduktan s~nra İsviçn• 
ile Tıcaıi n•libadcle fevkalade güç
eşm~tir Bunun !\in karşılıklı mal 
• ıklıyatının günden gune zorlaşa 

_.,, tahmin edilmektedir. 

Hakkı Taşkuyulu oi!lwıa 2150 lira vermeğe borçlu Rızkullah Ha
yat'ın dairemizin 37/1825 sayılı dosyasile tulü ve üç yemınli ehl:vu
kuf tarafından (2280) numaralı kanun hükmüne tevfıkan vaz'ıyed 
ve takdir loymeti yapılmış ve tamamına (80300) lira kıymet tak
dir edilmiş bulunan Beyoğlunda Teşvikiye mahallesınin Teşvikıy~ 

Yeni Kahtane sokağında eskı 24 mükerrer 24 yeni 160 - 162 sayılı 
tevsii inııkalli altında dükkanı müştemil bır bab apartımanm paraya 
çevrilmcsıne karar V<'rilmıştir. 

Aparttmanın Hududiic 
Bır tarııfı Nişantaşı caddesi; bir tarafı ifrazen ahara ferağ olunan 

149 zıra'lı arsa. bır tarafı Vahit beyin arsası tarafı rabii Teşvikiye 

caddesi ile mahdut vakıflı kadinıen tevsii intikallidir. 

Gayrimenkurıin Evıafı: 

Gayrimenkulün altında kayden bir, mahallen altı dilkkinı var 
dır. 160 numaralı apartımanın Teşvikıy~ sokağında medhalidir. S,ı. 

kaktan çlit kanat demir kapıdan girılır. Zemiru çini döşeli antre ve 
altı mermer basan:!akla cıkılan zemini çini döşeli taşlık olup katla
ra çıkan mermer basamaklı deırır parmaklık korkuluklu merdiven 
den bodrum kata inilen mozaık merdiven vardır. Arka cephe kıs
mında asansör olup kapıcı odası mutfak ve heliı mahalli vardır 

Bodrumdan (12) mo1aık basama;la inilen zemini çimento iki taşlık 
ü.ıerıne tavanı ba>ık beş göz kömürlük ve asansör mahallidir. 

Zemiıı katıc 

Teşvikıiye caddesınde 160 numaralı apartıman medhalidir 
160/l No. lu 'emini renkli çini ve tel istıır kepenklı dükkan olup 
arkasında (12J mozaik basamakla çıkılan bır korıdor üzerine kiler 
belasıdır. Bu dükkan ayda (65) !ıra kıra getirme.ktedi.r. 

162/3 Numaralı: 
Zemini çini, önü 

getirir. 

160/3 Numaralı: 

istor kepenkli dü.lckandır. (60) lira ayı!a lı:ira 

Vali konağı caddesindeki bu dükkanın zemini renkll çini, lııtor 

kepenkli, tavanı pıyer tezyinathdır. Ayda (55) lira kira getirır. 

32/2 Numaralı diğer dükkiın: Aynı tezyinatı ve teşkilatta olup 
ayda (52) lira kira getirir 

32/3 Numaralı dığerinin aynı. iki yan duvarı fayans dükkan ay
da 37,5 lira kira getirir. 

32/4 Numaralı: Diğer dükkanların aynıdır. Borçlu oturmaktadır 

Birinci Kaı: 

Bir numaralı daire bir h:il üzerinde beş oda bir koridor üzerinde 
iki oda, hizmetçi odaın, alafran~a bela, kiler, mermer kurnalı ha
mam, zemini kırmızı çini fayans tezııfilı ve raflı mutfak vardır. 

Ayda altmış lira kira getirmektedir. 

ikinci Kat: 

(1) numaralı dafre: Bir hill üzerinde beş oda blT koT!dor üzerine 
lkı oda, hızmetçi odası mermer musluk taşlı demır sobalı mutfak 
alafranga hela, lavabo, zemini çıni döşeme dökme banyolu daıresl
dır. Ayda altmış !ıra kira getirmektedır 

Vçüncü. Kat: 

3 numara 2 numarah dairenin aynıdır. Ayda (M) lira kira getir
mektedir. 

Dôrdüncü Kat: 

4 numaralı daıre, numaralı dail'enin aynıdır. Ayda (65) lira kira 
getirmektedir, 

Beşinci Kat: 

Beş numaralı daire, 2 numar~h dairenin aynıdır. Ayda (4!1) lira 
kira getirmektedir. Bu kattan a ıdınlıkıan bır korıdorla geçilen ze
mini kıril"' zı çini döşemeli bolto, iki tekne, ikı gömülü kazan ve as
ma su deposu bulunan çamaşırlık vardır. Buradan 13 mozaık basa
maltla çıkılır bir koridor üzerine tavanlan basık üç oda, zemini kır 
nıızı çini etn.Jı duvar korkuluklu üstü kısmen kapalı taras olup ta 
'.'anları yağlı boyadır 

Umumt E1'3ajı: 

Bha kagirdir. Köşe başındadır. Haricen birinci kattan itibare" 
ön ve yan pencerelerde üç şahniş çıkması clup (Piyerartifesel) sı,J· 

lıdır. Mevcut basamakları merm!r, tavan ve duvarlan kısmen Kar
tonpiyer tezyinatlıdır. Dairelerin hol ve oda tavanları da Kartonp•· 
yer tezyinatlıdır. Elektirik, terkos, hava&azi, asansör tesisatı vardır. 
Bütün pencereler çilt çerçevelıdir 

Hududu: 

Tapu kaydı gibidir. 

Meıaluuı: 

Umumi mesaham metro murabbaı olup ııu saha üzerine bina y• 
pılmıştır • .AAAmiÖr malıılligde kiıçilk bir aydınlığı vardır. 

Kıymeti: 

Gayrlmenlruliln bulunduğu mevltiin §l!re!ine mütehammil oJduğ\l 
iradına, binaen metanet ve resa neti, bugünkü piyasaya göre ,·e' 
heyeti umumlyesine (80.300) lira kıymet takdir edilmi~tir. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 10/l/9·1J tarihın· 
den itibaren 37/1825 No. ile İstanbul 5 inci icra dairesinin muayyeıı 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. handa yazılı olanlar· 
dan fazla ma!Qmat almak istiyenler, işbu şartnameye ve dosya ııu· 
marasile memurlyetintlze müracaat etmelidir 

2 - Arttırmaya iştirak: için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7.~ 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın temi.nat mektubu tevdi ed1 

lecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifa.Jı 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile fai3 
ve masrafa dair olan iddialannı işbu ilan tarihinden itibaren yiTfY11 

gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimizc bildirıne
leri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça saW 
bedelinin pay !aşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnıt' 
mesini okumuş ve lüzumlu malfimat almış ve bunları tamam~n ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Ga)rrlmenkul 20/1/941 tarihinde Pazartesi günti saat 14 . ıe 
ya kadar İstanbul 5 inci icra memurluğunda üç defa bağınld•ktal' 
&0nra en çok arttırana ihale edlllr. Ancak arttırma bedeli muhaıı'I 
men kıymeti yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin 3Ja<.1I' 

ğına rüçhanı olan diğer alacakhlar bulunup ta bedel bunların b~ 
gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlııY' 
çıkmazsa en çok arttıranın taahüdü bak! kalmak lizere arttırma ıo 
gün daha temdit edilerek 30/1/941 tarihinde Perşenı be günü ill'1 

H : 16 ya kadar İstanbul 5 ine! icra memurluğu odasında arttırrrı• 
bedeli satı~ isteyenin alacağı.na rüçhanı olan diğer alacaklıların bıl 
gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fa7.laya ı;ı~· 
mak ve muhammen kıymetin yUzde 75 ini tutm~k şartile E'n ço.k ar · 
tırana ihale edilır. Böyle bir bedel elde edilmezse !hale y~pılmaı .,. 
sat~ 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya vt:" 
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan feslıolunarak :kel?" 
disinden evvel en yükşek teklifte bulunan kimse arzetmlş olduğıl 
bedelle almağa razı olursa ona razı olmazsa veya bulunmazsa ı,.

men on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana iJı.ı 
le edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 teJI 
hesap olunacak faiz ve ruğer zararlar ayrıca hükme hacet kaıuıaJı· 
sızın memuriyetimi2ce alıcıdan tahsil olunur. (l\fadde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnı:< tapu fersA 
harcını yirmi senellk vakıf taviz bedelini ve ihale karar puJLıır1tı 1 

vermeye meeburdur. 

Müterakim ver3iler tmvirat ve tanzifat ve tellaliye rcsmindell 
Jnütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresl alıcıya .Jt ol· 
ınayıp arttırııuı bedelinden tenzil olunur. 

işbu gayrim<'nkulün tamamı yukanda gösterılen tarihte !stant>U
1 

il inci icra memurluğu odasında işbıJ. 113" v~ gôsU"rllcn arttrrflll 
aıırtnam<ısi dai'l'<!Jlinde satılacııfı llA" '(flıınur (37 /1~1 

, 


