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GAZETESi 

Bütün Işıklar Maskelendi 
re torpito Dün gece şehrin her tarafına 

1!:.~iı~~=.~. da sıkı bir kontrol yapıldı 
~:::~.ı:ç~: ~:~::~u 1 Elektrik sarfiyatı gün

Nevyork. l (A.A.) - Nevy-0rk de 35000 kı•ıovat eksı•ldı• Herald Tribune gazetesi yazıyor; 
Ruzvelt dün gazetecilere yaptı

ğı beyanatta 166 \orpitonun inşası
! nı tesri ettirmek maksadile müda-
1 halede bulunduğunu bildirmiştir. 

i 
esirleri iilen Jramr ' .. Cepıt.edfn selen IA yanlı Ycmanlılar 

Atlnacb.ıı ceıen son reofmkl': taJyan 

Yunanlılar Tarablus 
Reisicwnhur, İngilcrenin Ameri

kadan di.~er destroyer !er almak ar
zusunda oldµğu hakkında hiçbir 
şey söv lem em işse de, yeni torpito
lar hizmete tesbit edilen tarihten 
daha evvel konulabildiği takdirde 
bu vaziyetin Amerikaya İngiltere 
için bir miktar daha topit-0 ayır
mak im kanım vereceği zannedil-

Bu sabah mesai 9 da başlıyor 

Akdenizde ln
giliz hakimiyeti 

kat' idi r mektedir. · 

Pogradeçive Lerosa 
işgal etti Akı_!11ar 

• Mareşal Peten Mem-

Jtalyanlar bütün lngilizler Brendi Vic!:~~~-1do!~r~!~~•n Y•-

ş. 1 hesı"n ziye on iki ton nn Marsilyaya gitmektedir. 
ıma cep • Yıne haber alındığına göre, Mareşal 

b 1 
' Petaın, Çar:;ıamba günü vapurla Tou-

d 
• 't edı"yr•rlbom a attı ar .. ıon'.agidecekvePerşembegünüVi-e rıc a v chy ye donecektJr. 

AetoS Muhribi bir ltal

denİza ltısı batırdı yan 

Arnavutlukta iki günde 10 

İta yan fayaresi dü~ürüldü 
ROMANYA 

HADiSELERi 

Bütün yurtda dahili ve harici ( 
ışıkların karartılma ve maske-

1 
lenmesi hakkındaki talimatname 
dün P"ece<len iti>baren mer'iyete gir- l 
miş, dün ııece bütün ışıklaT karar- 1 
tıl.mıştır. ı 

Dükkanlar, sinema ve tiyatro
lar, ibütün eğlence yerleri w ibütün 
hususi binalarda, evvelki cl[Ün neş
rettiğimiz vilayetin bu husustaki 
bevannamcsi hükümlerine göre 
bütün tedbirler almmıs. biç bir 
yerden ışık ::;ızdırılmaınası temin ' 
ed ·-ilmiştir. ı 

Dün gece, kaymakamlar ve alıl.· 
kadar memurlar caddelerde ve ara 
sıokaklarda kontroller yap.nıı.<;J.ar. 1-
srk sı:zan binaların sahipleri hak
kında zabıt tutulmnştur. Bu hu-

l 

1 
• 

ltalyanı~ harbe girdiği 
haziran ayından beri, 
Türkiye limanlarına· bir 
tek I tal yan gemisinin gel· 
memif olması, /ngiliz ha
kimiyetinin en büyük bir 
delilidir. ltalyan donan
masının azim zayiata uğ
rayarak meydanı terket
nıesi, lngiltereye, «Akde· 
ni:; sizin deniz değil, bi
zim denizıı demek hakkı· 
nı ve seliihiyetini vermek- -----"="--~-::---ı 

Londra 1 (A.A.) - Mussoliru, İngiliz 
silahların~ ağır darbelerine hedef ol
moğ;a devam etnıektedlr. Donanmaya 
refakat eden tayyarelerle İngiliz hava 
kuvyetlerine nıcnsup filolar, 12 adadan 
biri olan Leros'dan ve Trablus'ta dokları 
ve gemileri btımbardıman ederek hasa
ra uğratmJşlardır. 

•• 
U çlü pakta ilti-

ı 
sutaki hükümlere riayet etmiyen• 
ier hakkında kanuni taltibatta bu· 
lWlulacaih ııibi, ayrıca, bu ·binala· 
rın elektrik cereyanları da keı;ile
cek ve maskelme isinin nihayetle-

(Arkası Sa. 4. Sii. 4 de) 

tedir. 

Yazan: Abidin DA~ ER 
~ on deniz muharebesi, ; 
~ Akdenize İngiile~enin 

f haklın olduğunu hır de
~ daba ispat etti ve iınlvan donan-

•sıııın • b b. ki . Uğradığı hasara!, u a-
•d~Yeti, İtalyan zırhlıları tamir 
.kat.;ııceye kadar, bir defa ~~ha~ 
p . 0 1":rak pcrçinleınjştir. Bırıncı 
v~rçııı, ltalya harp ilan ettiği gün, 

ıru1.nı. ... t b.. .. k 
Pıla ...., u. Akdenizin ııtu~ .~-
d '1bı hı lan müttefikler, ustııc 
oııaıı~ ·I . Akd . haki - arık de filen " e!11Z< 

gi.i .111 bulunuyorlardı. 10 haoıraıı 
•abrııı •k•anı üstü harbin i!anile be-

er İti ' ıı· ay , • a ya, Akdenizden e nı 
alt•gını tekmiş ve tam bir abluka 
de '~a alınmıştı. Adriyatik bir iç 
" .. llı1 ~ olduğu için bu deniz de bir 
bO e d.. u.k 
re b 0 bmüs ve bu göl de ahi a 
" ı11 er' . ik· •nın içinde kalmıştı. 
liı: ~nci ı.ıercin Fransanın çökmesi 
l>ı"ehrıne Fran'sız ku'\.t\'et]erinin, 

1 'er' hl"k · lı•r . ın .eline geçmesi te ı esı 
ıı111

1 ''P de Ingilizler bu donanma
il>ıh •ırhJı filosunu hemen kamileıı 
tiki a .ve bu tehlikeyi bertaraf et-

er1 .. . 1 do gun, vurulnrnştur• ita yan 
v,;'.~nıııası, bu sırada bütün kuv
ııet~ e deıuze açılıJJ İngiHzlerlc kat'i 
..,

0
,•ccli bir meydan muharebesi 

l>ıı· "'t· enıokle biitün sansını keybet-
:ş ır " 

ı;,?cü~~ü perçin, Tarantoda İngi
'"h~ ~talyan doııanmasmdan 3 
lar ı (şımdi hasara uğrıyan zırblı-
1>a;:. ( olduğu anlaşılmıştır)? ~- krıı
Çok v". 2 muavin krııvazorun az 

.... ~ahnbi üzerine vurulnmştur. 
"Ord.. d 11 . . uncü perçin Sardunya a a-
eıvar d ' h ••b ın a vukubulan son mu a-

tla ede, İngiliz donanması tarafın
lta~ vurulnmştıır. Bu muharebede 
118/an filosundan ı zırhlı, 5 kru· 
.... otır, 2 mllhrip ağır hasara uğra-qs :r. 

»aı·p b . 6 l"ii aşlarken Italyanlarm 
~·h~~•dı. 1'~1nız şu 1940 sent>si_niıt 
ikiıı .•ı, 7 agır ve hafif kruvawru 

cıte11r· · ı:: 
•ırt ı • ın ayında Iıalyanın • 
har~ısı ve 7 ağır, 15 hafif kruvazö-
1taıy:denıiyec,ek hale gelmi~tır 
1>azö nlar, daha evvel de, 2 kru· 
llıis; r, 10 muhrip, 22 de11.izaltı ge· 
li İt ,~aybetmişlerdir. Görüliiy~r 
Yip a.yan donanması, tedricen erı-

ll gı .mektedir. 
lice:nız sc,•külceyşinde, lıasım ted
bir "k~ayıflatıp sonra kat'i neticeli 
ıtıi>Je 1 meydan muharebesile te-
1>011 hhle~ usulü de vardır. Rus-Ja
llıuv •rbın~e Jaııoıılar bu usulü 
ll;;y(~fnkiyctle tatbik etmişlerdi. 
l>•pn~ küarptc de Alınanlar, böyle 
le, : ıstcdikleri zaman, İııgiliz
ııa~.,, eşhur •Flcet in being - Do-

anın va 1 '"l d . Jı'k' . · ~eı. sc . .. , ıgı. e enıze. a unı-
lnı:ili ~ktıle<•y._ini tatbik ettiler. 
·~'.n•kla ~~anınası ba':ı zayiat.• u.ğ
lul.:"iinij eraber, kahır sayı ustün~ 
d•niz h'vc. h? üstüııliiğc dayanan 
lııııhaf •kıııııyetini sonuna kadar 

az(a etti. Böylece Alnıaııların 
Arkası Sa. 3, Sü. 6 da) 

İngiliz hava kuvvetleri Arnavutluk 
harek5.t?. esn~sında iki gün içinde 11' { .. 
talyan tayyaresi düşürn1üslerdir. 

BreDcliziye ız Ton Bomba Atıldı 

Kahire, 1 (A.A.) ·- (B.B.C.): İngiliz 
hava kuvvetleri tebUğinde bildirildiği- 1 

ne J:!Öre, İngiliz tayyareleri Birindisidc
ki askeri hedeflere 12000 kilodan faz.la 
yüksek ınfiHiklı bombalarla ve yangın 
bombaları atm1şlard11-. Şiddetli infilA.K~ 

ların takip ettiği yangınlar çıkarılmıştır. 
Garp çölünde: Scydi Baranide askerl 

binalara tam isabetler kaydedilmiş ve 
Bomba'da bombalar bir karergAha dtis

ıı..;;o-- müştür. El - tininıi'de yerdeki tayyare
lere hasarlar verilmiş olınası muhte.. 

i ııareıuttınan vaziyeti ve meldir. 
Yunan ller . .. barit.a. 
Pogradeo'in mevkilıll rosteren İtalyan Şaı•kt Afrikasında: Tesısemie 

M tır ge tayyare meydanında yerdeki bir çok 
Manastır, 1 (A.A.) - anas ... ~ . -· ı b tu şı tayyareler hasara uğratılmıştır. Keren

haberlere göre Jtalyan ar u n - -
len h . boyunca aleliı.cele ve agır de ınuvaffakiyetle bom~ardıman ediJ-
maJ cep esı ) · t·r 

(Devamı S•::_:·_4::_,_s_ü_._a_ıe ___ m_ı_ş_ı_. _________ _ 

eugDn ekmeğe zam 
yapılması muhtemel 
lktısat Müdürlüğü bugün ka~ar v~rec~k 

il · Ofisinin bir Müddettenben ekmeklık buğda-
Toprak Mahsu ~rı olduğunu bunun nakliye masraflarının ziya

yı Derincede vern~ckte f c itiba;i le elemek fiatına tesir yapması ih
deleşııuısi dolayısı le ~· ıc ilıetm Beledi ye İktısat Müdiirliiğünce tet
timali .bıı_l_ıın?ubğ~11~· g;e~elerden evveİ yazmıştık. 
kik edıldıgını. 11 11

'
1 r·d·· lüğii bu husustaki tetkiklerini bugün 11ı-

Beledi)·e lktısat .N .'\t~ ·diye R cisliıl:i makamına bildirecektir. Bu 
nıamlıyacak; k~naatını .~<ek (ial )arına yeniden ltl veya 20 para 
t tkikat netıcesıne gore c n1 
e yapılması ıhtlınalı vnrdır. 
zaın -

Sardunya ve 
hak şerefine 

/"k ld Taranto zafer. 
şen_ı_.gapı 1

• lerinden sonra 
Afm•n kıteatı Krel Mi· 
~el'in önünden geçecelt 

ÖlünıUtınt:"n M Jtı BOJd". tt!llaze merası_ 
mi yaJll)an D<>mtrnwıılll'ı:ılu ıetı 

KODRANO 

Bükreş, 1 (A.A.) ~ (D, N. B.); 
Rumanyanm ilçler paktına iltihakı 

dolayısile Rumanyada bulunan Alma'l 
talim ve terbiye kıtaatı yarın Kral Mi
hailin ve Başvekil General Antone;co
nun önünde bir geçit resmi )'apacaktu·. 

Cordeanu'au.n Cen.ue Merashninde 
Bükreş, 1 (A.A.) - D, N. B. 
Kordeanunım dün sabah yapılan e.ena-

ze merasiminde HiUer ve muavinJ Hes
sl tem.sil eden Alman umumi vaJile
rinden Von Schtrach ve Böhle Btikrq
ten tayyare ile hareket etmiştir. 

Dün akşam Alman eıcısı tarafından 

Alman misatirlerl şere!ıne bir Ziyafet.• 

İnglliz Filosu Ak
denize hakim oldu 

1 ta 1 yan 1 a r son 

Muharebede bir 

gemi kaybetmiş 
Londra, ı (A.A.) - İtalyan deniz 

kuvvetlerine karşı Trantoda ve Sardun
yada indirilen iltl darbeden bahseden 
Daily Telegrapb gazetesi başmakalesin
de ezcümle diyor ki: 

Bu iki deniz muzafferiyetinde.n &0nra 
A.kdenizin bütün bahri vaz.iyeti temelin
den dejP,m~tir. 

İngiliz donanması İtalyanların tBizim 
deniz> dedikleri Akdenize Mkim hulu
ouyor. Geçen Haziranda İtalya harbe 
girerken İngiliz donanmasına karşı ya
pılan ve Yunanistana hücum edilirken 
tekrarlanan çı],gınca meydan okumanın 
neticeleri i~ budur. 
ilal:ra, Yalnız Bir Torpidon1111 JhBaruıı 

Kabul Ediyor 
Roma, 1 (A.A.) - Stefanl ajansı l>il

diriyor: 
(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 

Japonya Nankln 

ile anlaşınca 

ı er\lntistlr. t 
( 11.umıı.nyada Gizli Bir Radyo isiasy....,, 
1 ÇalllJl3'or 

• 
Amerika genı· -
den Şang-Kag
Şeke kredi açtı ---···---Nan irin muafıedısi Sovyıt · 
japon ihtilafını teyid ıdiy~r. · 
Va ington, 1 (A.A.) - Reısı-

hş r .Ruıvelt Bırleşik Amerıkır 
cum u ' ıJ cıo Çın hLiJd1ınetme 100 m yon · -
~~~Lk bit J<redJ açtığını dün bil
dirmış!ır. 

Bundan başka Riyaseticumhur 
dairesi .Ruzvelte hitaben Amerika 

(Arlı.ası Sa. 3, Sü. 7 de) 

l\1.reşal Şanı • K&y - Ş.,lL haril& 

W:erfflde izab:ı.t alıyor 

Bill<rei, 1 (A.A.) - (D. N. B.J; 1 
Rumanya Hariciye Nezaretı nC'§ret

tıj!i bh: tebliğde, yalan haberler ,_ 
ederek millet arasında kargasahklar cı.-

karnıııya ~ gizli bir radyo !>05W
ııma 1<ar1ı balkı ikaz etmektedir. 

,,,,.....,,.,.• B U G O N ~1=~ 

Sovyet Politikası 
Yasan: Dinıit Nııt1 IRMAK 

- İkmcı snyfamızda -

Dört rakamının bir 
hayatta oynadığı rol 
------------

y ıw.&n: mtı:met !>'İSAN 

- tlçcıııcü say!ıınıızda -

Maskeli bombaların al.;oaltıbııııBı 

faaliyetinden bir C"Örihıliş 

HAVA HARBi 

Bulonya 
Hücum 
Edildi 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz hava 
nezareti istihbarat bfu·osunun bil
dirdiğine göre; sahil muhafızları 
dün Lorient deniz üssüne hi.icuım 
etmişler ve yüksek infilak bomba
larile yangın bombaları atmışlar
dır. Beş büyük yangınm bütün 
şiddetile tahribat yaptığı ve inii
taklar vukua geldiği görlilmüştür. 

K-01onya dahili limanı şiddetle 
bombardıman edilmiş ve çıkan bir 
çek yangın uzun mesafeden görü
lebilmiştir. 

Bul-Ony',da büyük çapta mütead
dit bombalar dört dokla civarı
na isabet etıııistir. Yangın baınba
larından ibirçok küçük ve bir tane 
de Q<>k ıbüyük yangın çıkmıştır, 

Hava nezaretinin istihibarat bü
(Arkası Sa. 4, Sü. 2 del 

ZAGREPTE 
BOMBALAR 
PATLA D 1 ! .. 
Fa i 11 er E ulunamadı 

Belgrad, 1 (A.A.) -
Dün öğleden sonra Zng
rep tehrinin muhtelif yer
lerinde küçük bombalar 
patlamış ise de hasar ol
mamıştır. Failleri şimdiye 
kadar meçhul kalmıştır. 
Polis tahkikat )apmakta
dır. 

Yugoslav Eayramı 
Yugoslav milli birliği 

kuruluşunun yıldönümü 
münasebetile dün şehri· 
mizdeki Yugoslav klü
bünde merasim yapılmış, 
konsolos, koloninin teb
riklerini kabul etmiştİı'. 
Akşam klüpte yemek ve
rilmittir . 

Almanya, lngiliz 
ticaretini balta a 
mıya çalışıyor 

400 tonluk deniz-
raltllar inşa ediliyor 

lngiliz amirallığı • 
Alman planına 
karşı tedbir oldı 
Londra, 1 (A.A.) - İtalyanların 

Epirde ve Aı·nawtlukta ıığracLk
ları mağlubiyetlerle İtalyan ao
nanmasınm yediği darbeler Al 
manyayı yalnız kendisinin hır iı; 
görebileceğine ve bu sebeple nıcı
harebelerin sahnesini bizzat ke:ı
dls~in intihap etmesinin lazım ge
lecegıne ıkna etmiş görünmekte
dir. Şimdiki manzara Almanyanın 
siyasi veya sair sebeplerden dolayı 
Avrupanın cenubu şark.isinde as
keri harekata derhal baı;lamamak 
ve mücadelesini garp tarafında, ha
vada ve denizde İngiltereye karşı 
devam etmek fikrinde -0lduğunu 
göstermektedir. Almanların Ka
narya adalarında gösterdikleri fa-

(Devamı Sa. 3 Sü, 4 te) 
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Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Bağdada hergün kafile kafile 
şikôyetçiler. geliyordu ..• 

SOVYET Mütekait dul ve yetim 1ı 
Politikası ' · .1. 

--. . . m·aaşları verı ıyor 
Sovyetler bırlığı hu· 

Her halde, bir mihntaziyete ma- ! le harp ve mücadeleye taraftar de-
likti. I ı!ildL 1 

L.tc, bövlc bir valideden dünya- Fakat öyie bir zaman ı?eldi ki. · 
va ı;ıelen (Ali Rıza), pek küçük ya- artık Halife ~ıle'mun. bır müddet 

gün harbe iştirak 

fikrinde değildir Maaş sahiplerine kolaglık ol
mak üzere tevzi işinde tadilat ~ından itibaren hakikaten dil<kate zevk ve sefahatten ayrılarak. Ab- Yazan: Hi.mit Nu_ri lrm~ 

savan hususiyetler ı?iistermiye bas- basi taht ve tacını sarsıntıdan ko- . la Mütekait eytam ve rranıilin ma-ıması zaruri ııörülmüştür. 
B h · ti d h ı akt" · ldı-· · "drak et j Sıyasl konu:µnaları hatta anl~ın.ıı - • · lamıstı. u ususıvt e~ e. mu te- ruma' v ının ııe ııım ı - . . . ' ril 1 ·-· •- aslarının tevzi olunmasına bu sa- Bunun için tevziata sabahlevin 

rem .-cuerıne ve mu ar ec a ın:ı :. mumı vazıye ı . . .. . . k bahtan itibaren Emlak ve Eytam veni saate ııöre 8 d~ baslanılacak -~ · ·· b ek d d ı t U • · t bıiyü.k bır dik- n zihın parla.it safhalıı e e~ır e~,e- . 

ait pek. cok yüksek vasıflar vardı. ka'l" l!Ö 7..den ııccirdi. Uzun au;;unce 1 nwk, yonlış hWrnmle~e- yo\ ~çm:m• Baııkasında baslanılacaktır. 1 ve maas sahiplerine bii an evvel 
O, doğdu~u zaman sadece (Alii ve telkıklcrden sonra. su kararı ıcap eyler. Lu gıbı 1ııoruşmli.ekedar e ahf1ı- Mal(ıl ve askeri mütekaıtler-, bir istıhkakların.n verilmesini temi-

. di.lm" · K d" · d·· f.:lsan devlet adam an, a a r ~ sı- .. . tesınıye e ıstı. en ısıne son- ver ı. !ek 1 . . -•-·- . 1 kolavlık olmak üzere bu J?Un ılk nen de öiile tatili de kaldırılarak 
d (R · d h J d · k ·· ed·ı k d ·ı yoılcr mem et erının 1~ soyas ra aıı ıza), a a sonra orı a, - Ilır ta ım tur ı er. en ı c- . . '. d" . r 

1 
. 1 . . h 11 ~cvzıat bu vatan<iaslara yapılacak- bilifasıla tavziat yapılacaktır. 

-Alla hm Arslanı (Ali) ye izafe ol· rine (Alı All) sıfatını vererek, Hi- Jr~ıı: ıktısa .
1

1
' bıç ımı a pre~~ıpf~rını, : tır Malmüdürlüklerindeki tevziat ta 

mak üzere - (Murteza) lakapları !alet ıudiasında bulunuvorlar. Hal- vr atı ıııbarı e un arın 111 ışa arını g z . yarın baslıyacaktır. 
011ünde bulundurınak mecburiyetinde- Diğer taraftan ısıkların karartıl-

verildi. buki ooyle bır dava mevcut ıse, bu- . k. ması mu·· nasebetı·ıe Baııka •ıu·· du·· r-dn·tıl·r. Konuşmalorda, verılecek. arar- .ıv 
Ali Rıza, çoctıkluk coi!ından iti- nıın basına, Medi.nede bulunan 'r'e ıar da bu keyfiyet """"ı teıkil eyler. lüğü teniab sabahları - bir saat UMUMİ MAAŞ DA 

BUGÜN barcn, varatılı:;ında mevcut olan (ı\lı) taraftarları tarafından ( - ~rken olma'· icin _saat 7 de başla-
.. k k 1 k • · ·· t d ) (Al. R - ) Berlinde yapılan So\•yctler Birliği - ""' !\.. 

\'U ·se ve para ce\·ııerı ıros er ı. marn tanınan ı ıza nın geç- mavı kararlastırmı< ve keyfivet Hususi ve umumi bütceden ma-
0 da - tıpkı peck>ri ve dii!er cedler• mesi lazım ... Bu zat, boyle bır ha- Almanya devlet aciamları konuşmaları- ' la t k · ı !ar K • · 

b ·· t tk ·k d. ce 'Ih •er maas s:ıhıpkrine de bu sekilde bil-' as a r. e mı memur ın anu-"'ibi ~ "arrabuk ilim ve fazi !et sa- rckctte bulunmuyor. Bir medrese- nı u esas.:ı gJre c 1 e ın ' .u 1 \ . 
1 

·ı . • 
c ' ' 1 k 1 · 1 · d ·· ··ıuı ı· dirilerek müra--.:ıat numaraları sı- nue\·\rel maas ar:nın verı mt:sıne' ha~ında temayüz etti. Ve peri rinın nin ri\·.:ısetınde bulunınakJa iktıfa meme et en g:ızcte crın e yuru en ı- .. · b b ı ı ak 
vefatını müteakip,_ cidd1 ,.c hlkiki ed:vor ... Bu zattan. bana asla zarar· kırıerın. bildıriıen müıaleaların mubal.1- · rasında o sckildc tadilat vapılmıstı. J bu sabahtan ıtı aren aş anı ac -

· k gaıı olduğu anlaşılır. Çünkü her isy:ı..J Fakat dün Qecc yarısından itibaren tJr. ı ·.- livab' le - hcrr lmamd mev ı- l!elmez. Bne onu ııetirtiriın. Kendi- saatler'.n bır saat ı·ıen·\·e alın_!Tiası ', Belediyede ücretlilerin istihkak-
h d M d. d · V 1 h ) h ed O te~eki.,iil veya de,·let, keneli gayelerine 

ine ve enı e, J.. e ıne me rescsı- me. ( e ıa t itti. az erim. za- mu·· ııase'ü"tıle müracaı numaraları laırı cuma E!Ünl.indcn itibaren ve- ı 

* 
. . t• . .. oo·ı d 1 k \...,.. ~ôrc hareketlerin. tanzim eylemek mec- ~ 1 nın rıvase ıne ııeçu. man. o tur ı er. ava arını ay.,._- sırat.,rında yeniden tadilat yapıl- rılmiye başlanmıştır. 

derler. Artık beni taciz etmıve lü- bur•yetındedtr. l9J9 EylCılünde şimdiki 

(t.mamı Ali Rız;i). bu iki manevi 
y(ik.ııck makama öyle bir zamand~ 
ıreomisti ki. o esnada Abbasi İ.mpa
ratorlui'unun mulıtelif yerlerinde 
bir takım isyanlar ve ihtilaller baş 
ı;!Österm~ti. 

zum ı:!Örmezler. harbin ba$1ama.sından evrelki aylarda, -
Dedi. senelerde olduğa gihi1 muharebe iç-inde y ı 1 s• k • d 

dahi Moskova, Bedin, Roma, hatta Ada ve a ova . ır ecı mey anı Gerek Emevi ve ııcrek Abbasi 
Londra, Ne\."}'Odt, gazetelerinin, radyo-

Halifelerinden ilk defa olarak bu ] d 
- larlnın nc:;:riyalı, me1nlekctlerlnln yal- f } • d .., • t• ı b 

zat hakikati aörebilmişti. Ve (Ali SC ,..., Cll egış J açı mıya 3C:. a l ~ nız siyaset saha;ında değil, iktısad!, iç- ..., 'it' 
Resul) e. bir mevki vermek lazım !imal nizam ve gayelerinde dahi htı.n-
geldiğini idrak evlemisti. :siyetlcrini daima muharaza etmektedir-

Yılc:ılllcak binaiarın 

Türk Borcu 
; Kupon bedeli 
1 

T ediyata tesbit edi. 
len esaı dairesinde 

başlandı 
Hülı:iimetiıniz, Düyunu U

mumiye Meclisi nezdindelri 
Türkiye Dayinler Vekilini ı:e
rj çağ-ırm~L Bununla bera
ber, Türk borcu talıvillerinin 
1933 \"e ikinci sıra 1934 talıvil
lerinin A. kontenj•nına ait ve 
altı ayda bir tediyesi meşrut 
kupon bedellerinin memleke
timiz dahilinde hiimillere te
diyesine başlanmıştır. 

Ankarada ve .İstanbulda 
Cumhuriyet M~rkez Bankası 
-.e Osmanlı Bankası tarafın
dan Laşlallan bu tediyat, be
her kupon muka~~·'nde 0.7346 
dolar mukabili 0,9547 Türk li
rası iiz!'.rinden ~ra111h11aktadır. 
Bu miktar, bes !t<.Cnelik ınüru
ru zaman mÜddetinc kadar 
dcj\işıniyecektir. 

1934 ikinci sıra Türk borcu 
talı\'illeri için de, beher ku
pon mukabilinde 18.75 Fran
sız franguun karşılığı olarak 
0.555~ Tüı·k lirası üzerinden 
tediye c~ası da bcs sene için 

ı !~diye yapılması tekarrür et
miştir. Bu tediye esası da beş 
sene icin muteber olacaktır. 
~ . .,} 

2 - BİRİNCİKANUM U"' 

DIŞ 

POLİTİKA 

Berfin merkeıı 
Yazan: 

Prol. Hüseyin Şü!<rü Bab(J}I 

IC:5} üyük devletlerin paıı· 

lg} tahtları zaınaıı zanıı' 
ehemmiyet kc:;bederltl· 

Bunlara sebebive veren. hükü
meıin vfrksek rical ve erkanı idi ... 
Mesela - o sırada Abbasi tahlL-u is
ııal eden- (Hlife Me,mun)un en nii
fııılu vezirlerinden (Hasan bin 
s~hl), pavitahta uzak olan Hicaz, 
Yı>men. Sam, Mısır gibi uzak eva
lell.,ri adeta haraca kesmişti. Ora
lara vali sıfatile ııönderdiği kendi 
adambrma halkı soydurarak eha
lıvi zorla isyana sürükleınisti. 

1\.le'munun bu düsünüsündeki en le!-. Bu cihetler, Sovyetler Birliğinin, 
takdire savan isabet; (Ali Resül) ııcrlin müzakerelerine riyaset eden H•lk 
ün riyasetinde bulunana bir zata. ICcııniscrh:ri Re•,·i ve Hariciye Vekili 
emnivet ve itimat göstermekti. .. K. Mo'cıtorun 31 Bir!nriteşrin 939 tari- ı 
Dı!(er halifeler, (Ali RE>Sı'.ıl) den hinde , .• daha sonraları. yüksel<: Sovyct 

daima cekinmişler. onhrı kendile
rine birer rakip telakki etmisler .. 
bu vüzden de onlara karsı zalima-
1e hareket ednek. bir takım kanlı 
hadisata sebebiyet vermişlerdi. 

Bu sabahtan itibar~n 
kış tarifesi başlıyor 

Bll sa hah tan iti/ rPn Köprü -
Adabr \e Yalova ar~sındaki \"apur 
spfer'ermd~ kıs tarifesinin tatbik 
olunrna"'ına haslanılma'ktadır. 

ADLiYE 
tahliyesi bildirildi 1 

Siıkecıde. garla tramvay cadde-1 
si arasındaki iki üç binanın .\"<it 1- ' r----
ması, Sirkeci meydanının aç,l:na- s· t 

va 

$jyasi faaliyet en çok or:ılard 
olur, birçok milletler • >e menıl,. 
ketler mukadderatları haklun~ 1 

merkezden medet uoıarlar. Far•"' 
Londra, Faris, hatta Bertin lll'~1 
müddet, iki evvelkiler çok eııki sr 
mandanberi, Berline nisbcten .ıab• 
yeni olarak, bu vadide laaliyetlrıl 
sahne olmuşlardır. 1855 Paris kon· 
gresi Üçünrü Napolyonun e11 pır 
lak zamanına tesadüf eder. Avrf' 
panın nizımı rolü Birinci Nap01-
yonun bu akrabasına diişmüıı gi~' 
görünüyordu. Fakat 1811 mağiilb 1 ' 
yeti üzerine Berlin yeni bir hiıl.1 
ile nurlandı ve Rus - Türk barb'" 
ne nibavet veren ve blitün büyiil 
devletlerin iştirak ettiği Bcrli' 
kongresi 1878 de bu şehirde top· 
landı. Bu toplantıla Bisı;ıark ,,. 
yaset ediyordu; zafer, ikbal ve nı~· 
vaffa.ki~·etin ~abika,ında idi. nal· 
kan harplerine nih::.yct \'eren ıtıtl" 
salehanamcler Lorıdrada imzala~· 
dı. Aylarca bütün Şark ve Balk-' 
alemi mukadderatını LondradaJI 
gelettk kısa telgrafların satırlıı1' 
arasında okun.Ulj!a alıştı. UınuıJI' 
Harbin nihayetinde İtilaf Drvlel· 
!erinin zaferi birdenbire sil<I~ 
merkezini Parise naklelli. Pat• 
yalnız Anupa politôkasının, hatl 
bütün cihan politikasının merk<' 
oldu. Vcrsay mü;alcbanamesi sY 
!arca orada görüşüldü. Her ren~ 
ır~ ve dinde murahhaslar Sen nclr 

1 

' 

ri kenarına geldi. Dünyanın net~ 
PQL S sinde bir şikayeti olan üzmre vır 
----•- sa bu hacet k.apLSına baş.-urd~ 

Ba1!dada her ııün kafile kafile si
kavetçıler ııelivordu. Fakat bunlar, 
saravın hudutlarından iceri ııire
ml\·ordu. 

Halife, zevk ve sefaya dalmısı. 
Eı.Uencelerinin haleldar olmasını 
kat'ıven istemiyor, hükümet idare
sıne aıt islerle meşııul edılmesine 
asb tah~mmül euemivordu. 
Haklın hükümellen hoşnutsuzlu

i!u, suratla burada bir takı.m men
featı;ıerestler doğurmustu. Bunlar 
kendılerıne (Imamı Ali evlatları) 
süsii verivorlar.. bu karısıklıktan 
istıfade euere.k, (Hıliı!et davası) na 
kal·kıo bırer kulah kaı:nnak U.tı 
y0rlardı 

Halk, o kadar bunalmıstı ki. artık 
bu turedilerden ümit ve imdat be.lc
livorlar.. hükumet memurlarının 
zulümlerinden kurtulmak ıcın her 

• fedakarlığı ııoze alıyorlardı. 
Türedi davacılar, işin kolayını 

bulmuşlardL.. Bunlar, Emevılerin 
deı:rınden beri halkın alı;kın oldu
ğu bir teranevi dıllerine dolayarak: 

- Hilafet, (imamı Ali) evlatla
rının hakkıdır. Abbasiler, Hilafetin 
ııa>rbıtlır. (Alı) yı sevenler, bav
ra~ımızın altına buyursun. 
Dıve. bevhuJe vere ortaya bir 

(Akvi) lik ve (Abbasi) tik davası 
cıkarıvorlardı. 

Halbuki (İmamı Alil nin mualla 
makamına viiris olan zat - ki. İma
mı Ali .Rıza idı- blvle bir iddia ve 
davayı aklından bile ııec;irmivor .. 
Emevilerin (saltanat) a tebdıl et
tıkleri (Hililet) in manevi hiç bır 
kıvmeti kalmadıih icin. artık oma
kama zerre kadar ehemmivet ver
mı>k istemiyordu. 

Hiliıfet davacılarının adetleri o 
kadar artmıştı lu. iıdeta Arabistan 
vılavetlerinde korkunc bır anarsi 
baslamıstı... Abbasi ordusu. bu a
nar••vi bastırabilecek vaziyette idı. 
Fakat Halife Me'mun, hı~bır suret-

Me'mun. bu akilane ve hakimane 
kararını derhal tatbik etti. Saravı
nın en mühim erkanından bir hey
et secti. Bunlarla. (İmamı Ali Rı-

mccli~inrte. devletinin har<>ket serbesti
si::ıi \'C bitaraOığını muhafaza edeceğin~ 
dair söz~erile de ı.ın laşılınak~adır. Bu su
retle Berlin mü!J.k::1la:1nın, So\-yet~.:-r 

Birliğinin, Almanya, Italyn, j:ıponya 

üçlü iltıfakın:ı \'e a~keri harek~tlcrine 

men iştiraki kabul cdecek!erine dair 
hemen ve acele hükümler \·eril~1iye
ceği anlaşıla:bilir. 

z5) ya bir davetname !?Önderdi. Netice itibarile demokrasiye teveccüh 
(Daha var) ıgöst.enniyen Sovyetlcr BırLigi, na.z.i~ 

Diğer t:ıraftan Şirketi Havrive
tJin ven~ tarifesinde Köprüden Üs
küdara snn \"apurun saat 20,30 a 
aiı:.ma<ı uzak verlerJeki i.s sahip
lerini nıüc ... scselcr~aen ak.ı:;amlan 
daha trken cıknııya sevketmiştir. 

Şirketi Havrivece yeni va;.ıılacak 
olan kıs tarifesi• ile bu son vapur 
b[raz dana ııece alınacaktır. me ve fa:,izme kaf"'$ı d:ıha sıkı ittifak 

--------------- bailıırile askeri sahuda hareket birlik-

1 senede 33.305 :;~i~1:ıb::ş:::ı:uic.!~: ::.:sı. g~;:!; Mu T E {'ER R IK 

tane k e S ı• 1m1" Ş l!ore yürümek, harekcııerini bu yoıda Meteoroloji kadrolarında 
tanzim eylemek mecburiyetindedir. Bu 

••••. ıabialın kanunlarında, hareketle- değiJiklik yapılıyor 
kasaplık hayvan rinde dahi hiç şaşmadan devam eyler. Meteoroloii isleri umum müdür-

1914 _ 1918 barb;nin husule getireceill lüğü. vazife ve tesk:latına dair olan 

g e t i r i ı d i iktll!adl, içtimai, siyasi büyük inkılap- kanuna bai(lı kadrolarda değişiklik 
tar, vakılar, buhranlar daha evvel yapmtva karar vermis1ir. Umum 
Kayser Vilhelm ve .Mr Askuit, Sir Ed-! müdürlük. teskiliıt kanununun bu 

Bu yıl daha fazla vard Arey'a, hatta Fan Betman Hol- {!Üne kadarJ;:ı tatbikatından alınan 

kesilmiı kaıaphk 

Jıayvao getirilecek 

, veg,ce "'!alüm olsaydı, 1914 harbi b~şıa_ neticelere ı?Öre kadrolannt veni 
mszdı. Irıeilterenin, Almanya ve ltal- bastan tanzim etmektedir. 
yanın buyük sermayedarları, o zamanki E • t M'" dürü 
sanayi Cl'babı, iktisadiyatçtlar, fjJrir a- mnıye u 
damları dahi. geçen unıumi harbin do- Ankaraya gitmiş olan İstanbul Em-

Sehrim iz mezbahasında son bir ğuracağı hidisel~rd-n, a.k~beUerden ha- niyet Müdürü MuzaCfer Akalın bu aa
vılda 8_53 .bın 180 kasaolık havvan ı berdar değillerdi. Bdyleee, bugünun mu- bahki ekspresle :ıehrımize gelecektir. 
kE>Sıldıgmı yazmıstık. harip devletlerinin sıyL<et. iktısal, sa- M A A R J F 

Ayni muddet ıc;ınde belediye hu- ıt:ıyi, fikir adatnlan dahj , 1939 harbinin 
dudu haricindeki yerlerden şahı-i- doğuracağı gailel~n. husule getirec$ I 
mize 3a bın 305 adet kesılmiş ka- değışiklikleri hesap etmiyorlar, yalnız
saplık hayvan getırılınış ve kasap- ca zafere vasıl olmak için muharebeyi 
!arda satılmıştır. şiddetle ve kıyasıya devam ettlnnelı: 

Şehir Meclisinde verilen son bir 
kararla Istanbui hancındeki fenni 
mezbahalarda ke>ilıp burava geti
rilecek havvo.nların kliosundan 
muayene ücretı namıle yalnız uç 
kurus ücret alınacaiiından simdi
den bazı kasaplar Çorlu ve saır 
yerlerdekı sıiru sahıplerrne miıra

caat eder~k kuzu zamanında bura· 
va kesilnııs kuzu ııetırılmesını te
mıne kovulmll41adır 

Trakvadan ııetirilecek bu kesil-

yolunda bütün ga,yretlerini:, enerjilerini 
sarfey~emektedirler. Mantıksızlığa, d.ll
randış olmamağa, basiretsizliğe daya
nan hareketler, mevkileri oe olnursa, oL 
sun, insan tesmiye edilen •ahıslan Azi
delige, istlsnaiyete sevk.eyUyemez. 
Keyfıyeti bu esastan teikik edince, psi
lı:ooljık tetkıkler, tahliller yapınca, Sov
yetler BirlJgı ricalinin dahi, ,.arının 

ilinın va.kılan, hadiseleri ile k.arşılaşıl
dığı r.aman nerelerde ve hangt esaslar
da yanlış hesaplar yaptıkları, hatalı 

hareketlerde bulundukları anlaştlacaktll' 
nuş kuzuların Haliçtekı me'Zbalıa- Yıne muharip devleUer gazetelerinden 
da kesilecek kuzulardan kilo başı· bir kısmındaki yazılarda yürütulen Av
na 10 kuruş ucuz olacağı tddıa e- rupa, Asya, Aferıkanın, Bertın müla.
dılmektedır. katlerinde IDlalıler, devıeUerle Sovyet-

Ticaret mektepleri üntihan 
talimatnamesi 

Maarif Vekaleti. orta ticaret mck
teplerı ve ticaret liseleri sınıf gec-
10e ve bıtirme imfüıanları hakkın
da bir tali:metname hazırlanmış ve 
al.ikalılara teblığ edilmiştır. 

ler Birliği arasında taksime lilbi tutul
masına karar verildiğine dair miltalea
ları da bir hakikat tarzında teıakki ede. 
meyiz. Her 1"7den evvel böyle bir ka
rara ıştlralr:in, Sovyetler Birlliinio fii
tühat sıyaseti, hareket sercüzeştin.e 

atılmıyacaklanna dair battkeUerine, A· 
:rmz resmt, J?ayrlıesml SÖZierine muha
lif olacağını ıcsbıt edebiliriz. 

ilim.it Nuri lltM!Ut 

Eıldi Rom•ııı: Z3 

Ç©lban VoD<dlo~o 
Yazan: fJAIJMUT YESARi _ _, 

ıfuıruınlarııu elile dalgalandırıyor
du: 

- Şaşıyorunı Kudret. Çalışma
dıkları halde avuç avuç para sar 
feden bu adamlara hayret edjyo
rum. 'ereden, nasıl bulu)orlar? 
Bu bır muan1ma! .. Her U:man, her 
devırdc. rıiz.gir ne.reden eter~e es
sin, onlar gemlJeru1i yürütebili~ 

yorlar. Daima en pahalı terzilere 
esvap dıktırıyorlar, en lüks yerler
de oturuyorlar ve dudaklarında hiç 
eksilmiyen miıualı, mağrur bir te
bessonı ur. Sen, ben, ı.ki lokma 
ekmek için gece demez, gündüz de
mez cahşırız. Her gunkü kazancı
mız yenı, sefil hır ihtıyaca kurban 
gıder. Bir dakıka bıle mahrumi
yetten yakamızı kurtaramayız. 

bir kan.aat. Halbuki onlar kanaat 
nedir bilmiyorlar!- Bak şu köşk. 
Şu bağ fena mı? Fakat bir kere de 
Oiirnev hanımefendiye sor, beğen
ntcz! Burada, ruhu sıkılıyormuş! •. 

- Öyle ise niçin beraberinde 
cezdiriyor? 

- Tıpkı bir süs gibi. Kudret. 
Onu bir <inet gibı yanında ta~ıyor. 

- Artık kalkalım mı? l\lullaka 
bekliyccek misin? 

- Biraz dinlenelim. 
Sen·inaz kalfanın getirdiği kah

ve)·i de reddetmek olmazdL Cemil 
Kizıın, ayaklarını uzatarak iskem
leye iyice yerleşiyordu: 

- Zaten tren yok. İstasyonun 
kirli kanapclerinde pinekliyeceği

nıize şu, ferah, serin gölgelikte 
d:nleniriz. 

Kudret; topuklarını vurarak ku
mun lİL<riııde ulak ufak cukurlar 
açıyor, sonra bu çukurları bastonu .. 
ıaun. ucilc büzüyordu: 

- Bu, Düruev lıaıııııı kim? Sadi· 

ye hanımın akrabası mı' 
_ Bilmiyorum. Eskiden de hiç 

görmemı~tım. Gunun birinde orta
ya çıkıverdi. 

- Bu köşk kendilerıoın mi? 
- O da meçhul. Onlara daır ne 

sorsan hep ayni ~"vahı \·ertteğinı. 
Kudrete bir sigan uzatarak ağır 

ağır devam elb: 
- Evet, hep ayni revabı verere

ğinı. 'it' alnız ben değil, onları bütün 
tanıyanlar için de öyledir. Bu aile 
zengın mı, takir mı't Kimse bil· 
mez.. Dlişün, bir ka!enı ınıimeyyizı 
oyda ne alır?_ Haydi, iııami bir, 
ik.i bin kuruı •• 8u para, emıoim ki 
Dürnev hanımın araba mauafına 
kili gelmez ... Ya o birader beye
fendinin. rakı.51, kumarı? •• 
Dudal.ıarııa sıkıştırdığı sigaranın 

Kudret ba~ını kaldırdı.: 

- Onlnr. ha) atın sırrını öğren
mış adamlar. 

- Bunda sır yok, hakikat, apa
çık, cıplak hır hakikat \·ar. Yalnız 
biz bu hakıkaıi gcirme:nek ıçın 
kendımizı zorla kör, sağır ediyo
rw:. Bizı öldüren miskin, budalaca 

- Diirncv hanım genç mi? 
- Dedinı ya Kudret, ne sorsan 

heıl: .c.Bilmiyorum!• diycceğiın. 
İhtimal genç, belki de ihtiyar. Ya
şı, giizelliği, çırkinliği hakkında 

sabit bir fikrim yok ... O kadar de
ğişik bir kadın .. 

- Pek garip ... 
İkisi de susmuştu. Aydos üzerin

den kopa.n, ınsanın yüziine bir i
pek te111ası hissini veren ılık 
bir rüzgar, öğle güııcşinın ağır sı· 
caklığını unuııw·uyordu. 

Oııırdukları tepeciğin altından, 
tnclı bır ıne:ville kah düzleşıp, kah 
ka.ınlıurlaşarak sahıle kadar geniş, 
gcnlS ~ eşıl bir ova açılıyor, açılı· 
yor, top lop ağaçlar toprağın göğ
sline bntırılnıış iri zünırüt iğneler 

ı:ibi duruyordu. 
Sağda kartal yolu kıvrıla kıvrı

la, ıızak.larda, fundal.ıldar arıı.suıda 

5'na ait pliın ica'bından olarak der- l r ram vay 
piş edilmı5ti. Burada Vezir bahçe-
si sokağ.na kadar olan birkaç bı- otobu'·se çarptı 
nanın istimlaki ışi tamamlanm4, 
burada bulunan birkaç dükkanla 
Viyana otel ve kıraathanesinin 
tahliyesi, ıçinde bulunanlara bil
dirilmi~tir. 

Burada en önde bulunan şerbet-

İkisi de ehemmiyetli 
hasara uğradı 

çi ve sütçü dük.kan.onın YJkılma işi Şoför Süleymanın idaresindeki 31S2 

de tamam1anın1*tır. . nurnarah Süleymaniye - Cihangir oto-
Buradaki binaların yıkılmasiyle büsüne Taksimde Belediye bahçesi ö

Sirkeci garının önünde büyük bir 1 nünde 193 numaralı tramvay çarpmış, 
meydan açılm1ş olacak, şehrin en ikisi de ehemmiyetli surette hasara uğ
kesif hareketli mıJıtakası olduğu ramış, biidbe hakkında takibata ba,lan

Paris ınuhteşem bir merkez oln1t1
1
-" 

tu. Bu durum takriben ge~en yı 1 

kadar devam etti. Fakat yavaş ~·· 
vaş siyui vaziyetin dizginleri J'I" 
ri,in elit.den kaçıyordu. Heryonıı~ 

• f• 
ve Sarouun veya Reynonun nt~ 
kundan ziyade dünya efkarı ıı:t· 
!erin irHt edeceği hitabelere ebe~r 
n1iyet veriyordu. Norenbcrg ko~ 
greleri dünyanın nazarını kendi~r 
ne çekivordu. 

lıalde en dar geçitlerden biri olan mıştır. 
Ankara caddesinin bu döı tyol aj:zı 
açılmış o~akt•r. 

Fransanm izmibliı.liuden sonr'' 
bele son günlerde, Ilerlin tekrar ~ı· 
yasi faaliyet merkezi olm~k bakr 
nıınclan hüyiik bir ehemmiyet k"'. 
betti. Molot.;f Yoldaş oraya git!• 
Kont Ciano Berlin seyahatinin gr 
dikli mü~terisi oldp, İspauya s•· 
riciye Nazın ikinci defadır ~r 

Kamyon arabaya çarptı !indedir, Bulgar Kralı oraya ~~ 
Yeni vaziyette şimdiki Sirkeci 

tramvay durak yeri garın önüne 
alınacak ve buradaki tramvayların 
tehlikeli kavisleri genişletilecektir. 

Horhor hamamı caddesinde Celebi !O- etmiştir. Filhakika Berlinin p·' 
kağında 1 numarada oturan belediye bir de şubesi vardır: Viyana. O::: 
tenıizlık işleri müdürlüğti şoförlerin- da da bazı mükiilemeler yapılııtY 
den Abduilıı.h oğ!u Salibin idaresindeki ta ve muahedeler imza edilmekl~ 
118 numaralı temizlik işleıi kamyonu dir. Marar, İslovak muahedeleri~ 
Saraçhaoebaşından Fatihe doğru gider- bi filhakika Berlin 1914 Umtll"' 
keo ..,yyar satıcı Omanın idaresindeki Harbine tekaddüm eden zaman1•1" 
meyv& arabasına çarpmış, arabanın oku da da bilhassa Fransayı (7&) b,r 
kırılmış, bcyglr bacağından yaralanmıı, ' binde mağlilp ettikten sonra yi~~ 
nüfusça zayiat olmamıştır. Şoför hak- böyle alayişle misafirler kabnlii01 

kında tahkikata başlanmıştır. itiyat edinmişti. Faraza Rusya Q 

Sirkeci garının yan cephesine gi
den tramvay battı da tamamen or
tadan kaldırılacaktır. 

Huauai tayyare ile 

talebe uçu§ları 
Fabrikatör Nuri Demirağın hu

susi ta yyaresile meccanen u~an ta
lebe sayısı elliye yaklaşmıstır. On 
yedi ve 23 .vas arasında olan talebe 
muüracaate ve numara alınıva de

Bir kadın tramvaydan düttü rı Üçüncü Aleksandr, Avustuı1~ 
Macaristan İnıparatorn Fransıı 
Jozef, bilahare Yedinci Edvard tJI" 
mile İngiliz Kralı olan veliaht lı': 

Beşiktasta Uzuncaova caddesinde 92 
numaralı evde oturan 4-8 yaşında Zeynep 
Tataroğlu dun saat 12 de Bqiktaşta 

vam etmektedir. Numara alan bu Akaretler tramvay durağında tramva-
talebe davet edilerek. parasız ola- ya binerken dilşınl!i, başından ve lı:olun
rak İsanbul semalarında varım sa- dan yaralanmış, tedavi edilmek üzere 
at uçmaktadır. hastıılıaneye kııldınllll.llJlır. 

Sıhhat Vekili dün geldi lki arkada§ arasında 
_Sıbhat ve İçtimai Muaven~t Ve- Alı:sarayda oturan Faik.le aynı yerde 

kilı J?oktor Hulı'.ısı Alataş dun sa- oturan Hayri arasında çıkan kavgada, 
bahki ekspresle Ankaradan İstan- Hayri Faiği çakı ile sol kolundan yarala 
bula ııeLmıştır. Sıhhat Vekılı bır rnış yaralının tedavisi yapılmJ1 Hayri 
kaç ııün şehrimizde kalacak. ilaç l r.ıkaıanarak. tahkikata ~ır. 
meselesı üzerınde tetkikler yapa- -- -·u---
caktır. 'k k • 

Elektrı mer ezlerı 
Sivaaa kar yağdı 

Sivas. 1 - Mevsim.in ilk karı bu 
gece sabaha karşı yağmı.ş ve ınce 
bir tabaka halinde caddeleri kap
Jamıstır. 

kayboluyor, solda Pendik yolu sa
rı bir kuşak gibi dolana dolana u· 
zanıyordu. Kartal; siyah, kırmızı, 
yesil üç renkli bir yum.ak gibi gö
zükliyor, Pendik, kirli bir palete 
benziyordu. 

!.\larmaranın U>zlu, soluk mavili
ği üzerinde Adalar, burnunu suya 
sokup sırtını kabutarak derin bir 
uykuya dalmış iri birer timsah gi
bi dnruvorlar, enginde bir yelken 
denize dü~vermiş beyaz bir bnlut 
gibi geçiyordu. 

Kudret, omu:mna bir elin doknn-
dugunu hissetti: 

- Sen ne vakit geldin? 
Kudret dönünce şaşırdı: 
- Senin burada ne i in var? 
Bnrhan Şevket, ince bambo bas-

tonile beyaz keten iskupinlerinin 
ncuna vurarak, koyu yeşil gözleri
ni kırpı$tıra kırpıştır• gülüyordu: 

- Burası benim evim. Bilmiyor 
muydun? 

Cemil Kilzım daha fazla hayret 
etmişti: 

- Tnışıyor muydımm? 

(Devamı var) 

yeniden yapılacak 

Şehrimizin bazı semtlerindeki 
elektrık mu.lıavvile merkezlerinin 
fenni seraite uymadıiı Şehir Mec
lisi mürakipleri tarafından beledi
yeye verilen raporda bildırilmistır. 
Mürakıpler bunlann veni verleri
nın bır an evvel tayin olunarak in
saata baslanılmasını ve yeni mal
zeme teının edilinceye kadar eski
lerilc techı.t edilmek suretile her 
halde yapılmasının zaruri olduğu
nu da ilave etmişlerdir. 

Cezalandırılan toförler 
Şoför Remzinin idaresindeki 7793 

Şavaraşın idaı·esindeki 9037, Faik'ın 

idaresindeki :939 numaralı <.aksi oto
mobillerinin fenerlerini İyi maskeleme
dikler görillmüş, şoförler hakkında za
bıt tutulmuştur. 

Bunlardan başka, belediye talimatna
ınesl hükümlerine riayet etmi,y~ üç 
:ıotôr claba Yakairuımı,ı, ceza kesllmiı-
tir. 

Bankalarda it ıaati 
Saatlerin bir saat ileri alınması 

münasebetile sehrımizdeki banka
larda mesai zamanları bu sabahtan 
itıbaren deilistırilmıştir: 

!s Bankası başta olmak ü:zere bir 
kısım banka ve-zneleri sabahları 
saat 9,30 dan 15,30 a kadar çalışa
caklardır. Osmanlı Bankasında ise 
saat 9 dan 12 ve ve 13,30 dan 15 e 
kadar acık kalacaklardır, 

Prusya payıtahtını ziyaret etnı• 
11 

siyasi bir borç s~ymışlardı. . J!• t' 
1912 tarihinde imparator lki1' 

1 
Vilhelm kızını evlendirdiği zanı~ 
Berlinde kral, veliaht, reisi de\' 
teharümü olmuştu. ı 

Tarihlere ve hadiselere dik1'~ 
edilirse Berlinin ikbali adeta ~~ 
sinki ile makiisen mütenasıp~1 
Paris mağlup olunca Berlinin Y~, 
dw. parlar, aksi takdirde Paris bt 
rinci safdadır. Hatta Berlinde lı~ 
gün görü'en siyasi faaliyet tart 
kanştırılacak olursa Birinci 1j 
polyoo.un İngiltereye harp açlr r 
zaman takip ettiği diplomab1ı ~ 
dinmeye çok benıırmektedir. y.-• 
tarih hirbir zaman aynen tek~ 
demek değildir. Yalnız ilıi va~. 
arasını!• betuıerlik, tenazur Ta ( 
Napolyon zamanında dünya f.,, 
rupadan ibaretti denebilir. B~:r 
eoğrafya bakımından Asyarun i 
çıkıntm olan Avrupa politika •''ıı 
yesinılen de belki böyle mabd ,,ı 
bir role tabi olabilir. Amerika , 
Japonya, hattiı Afrika yani ü~ 1 
ni kıt'a kuvetli rakiplerdir. A~ 
pa kıt'a•mın mukadderatı ~ 
mümkündür ki bu kıt'alardaıı ~ 
rinde hallolson; faraza billıP' 

Afrika da... .tf 
Amerilı:anm sesi gittikçe yiilr. 1 

mektedir. Mücadele ilet ve ma1'~ 
müsareası olduğuna göre B!...ır 
muhitin ötesinden gelecek ya>~ 
mın kıymeti ve nıüessiriyeti ·ıJı 
olabilir. Bugiinden bile denelı~ 
ki Amerıka adeta Büyük Britaoı .,,r 
nın yanıııda bir miiltefik gibi Y' 
almıştır. • 

Hiiaeyin Şükrü BAB~ 

Beden Terbiyesi UmtıııJ_k 
Müdürlüğü talebe okutac:Y ., 

}et,~· 
Beden Terbivcsi eene 1 dıre a' 

lüi!ü Gazı Terbıve Enstitİl~p 
beden tertıivesi kL'lttlında 10 t 
okutmıva karar vennıı;tir. 



Ri.RiNCiKANUK 1Jl40 

c H p v·ı A et ve Ka-~Hindiçini ile Si~m 
• • • 1 ay ' arasında gergın-

za içtimaları başladı lik devam Eıdiyor 
1 f lf edildi Siamhlar üç Fransız 

Milll Sefe bağllllk duygu a~ıalak~!r eden mevzu- tayyaresi düşürdü 
t Ankara, 1 (A.A.> - Aldığınuz ;:'ı-~!~:.r~dc faydalı birçok tcmen- Baugkok, ı (A.A.) - (B. B. C.): sı-
~lgraflar Cumhuriyet Halk Par'.ı- . . izhar ve k~rarlar almışlar ve yanı Ba>l<umondanlıgmın resırıl b~ tcb

sı Vılô.yet ve kaza kongrel~>rının n~lcı b toplantıları münas"'b7.tıyle liı?inde hudulla.l<i vauyetin ııerginliei 
Yer Yer loplantılarıııı yapnıaga baş yınc ~ılli Şef İnönü olmak uzere devam ettiıli bildirilmektedir. 
ladıklarını bildirmektedir. . • , b~~~klerirnize karşı sarsılmaz hait- Siya,nda a•keri mıntakaların !olo~-

Bu meyanda Gaziantep. vıl~yetı 
1 

~~ık v:; duygular.nı bir defa daha raflarını alınaga çalışan Fran•ız tayy•· 
Ve lsparta m!'rkez kaz~m ile Izn•~ t .t eylemişlerdir. relerinden uçü dü.şürillmü.ştür. Bir ta-
kazası kongrelerinin i('tima edere eyı · - nesinin de dağda parçalandığı zanne-

- 1 } dilmektedir. 

1 b S Yctler ta ya- Tebtıg bundan başka Siyam kıt'aları. ngiliz Kralı om ov . . . nırı 23 Teşrinısani gecesi llındiçinlye 
t Jıirdiklerini tekzip etmektedir. Tebliıt 

b d t a nın vazıye JDJ Frarıcız kıt'alarının Siyam. araz'.sine gır. ar man a yy - aıkle.-ini, takat ağır zayıatla puskurtttl-

r k "hında fena görüyorlar ıctukı~~~:,i;:v:i:~~:"'!;~;birl•rine c ararga Mukab,lede BulW>UJ'Oriar 
ı k 1 Si Şanghay, 1 (A.A.) - Fransız Hindi. 

Kral tayyarecilerle görüştü 
Londra, ı (A.A.) - Kralın, bJ:. 

bombardıman tayyaresı ka.rar~. 
h;nda bir g<...:C geçirdiği l_>Uı(Un or 
renılmislir. Kral, ağ•r yuklu We. 
lin~n- oombardıman tayYarelerı
nin Kolonyaya hareketleri esna
S'ında hazır bulunmuş ve bu AJ:ınan 
Şehrine karşı mu vaffakiyetli ~~= 
dan dönen pil-0tlarla, saır mur 
tebalt avdetlerinde karşılamıştır. 

Kral, Bcrlin üzerinde nçtukt:' 
60nra dönen diğer bir bom~ ır 
tnan tayyaresine kumanda e: 
ve Almanya üzerinde 25 uçuş Y 
Pan pilotunun da elini sıkt•~;an 
llOnra akın hakkında baz~ su er 
ııormuştur. 

Albay Popoıun ma a 6 çinisi topçuları Perşembe günü Siya
nlln Lakhon hudut şehrine ateş açmıt-Londra 1 (A.A.) _ Mo•kovada çıkan 

'a Zvezda• gazetesinde Albay ?ardır. 
cKrasnay b. . a!a Hindiçinl Fran:)ız makamlarl bunun 
Popof, İtalyan - Yunan 1~~r 1

";:;. s - yedi Siyam tayyaresi tar:ı!ınd3.ll Hindi· 
.. den gC('irerck uıyor · 1 b k 

halını goı. .. _ . çinideki Tak.bek şehrine yapı an as ı-
1 . İtalyanlar i<-ın ınu:;aıl cere-

c- i aı P . b" n;.ı. mukabele oldltğunu bildiriyorlar. . ·t· Çünkü Italyanlar ır 
Yan etmemış 1r. . . BlD~ini ValU..i Pro&esto Ed.!7or 

h rb. yapabilect•klerını zan.-
yıldırım o ı !'ki · Tokio, 1 (A.A.) - (D. N. B.) : 

. 1 d' İt31yanl::ırın hata et ı erı 
netnuş er ı. kar· d e Nişi gazetesinin Hanoi'dl'n öğrendiği-
aşikiirdır. Yunanhl::ır h::ırbe . .~. eı:a- ne nazaran Siyam tayyareleri Fransız 
cede h:ızır bulunuyorlardı. ıngı. ız - Hindiçinisinde S.:ıvanak arazh~ine üç 
....... kuvveUerinin de müt.Lthalesı esaslı 
•a d t-kil etmiş ve harekatın bomb:ı atmışlardır. 
bir yar un _. . _ Fransız Hindiçinisi umun1I valisi ge
nidi§inde müessir olınuştur. Son . .s~~:.. neral Decou, Bangkok'ciakl elçiliğe 
" .. d i .... aiJterenin Yunanısı.<:Uıo ler ıçın e .u-.. keyfiyeti Siyam hükfrm{'ti neulinde 

t ·, kred·ııer Yunanlstar:l mua2zam 
aç lgt . • t· protesto için emir verm~tir. 

. . ··ssu·· haline getırmış ır.• =.;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiiôiiiiizi.,_.mm;;-;o..=-iiill bır hava u .. • -
p f İtalyanların hareket teşebbu-

.. ~po Y.un.anJLlııra bırakmıya mecbur 
sunu . . · h p haftası 
kaldıklarını ve ilçuncu ar -· .. 

d İtalyan vaziyetinin bwbuti.ın 
sonu,n ta gını· 1aı.arak makale:; ini bitir
lerın as ı 

mekted~~·~~~--0-~~~-

KISAA.JANS 
HABERLERi 

k:ral Almanya üzerinde yapılan 
son akınlara ve istila lirnanfarına 
ait fot-Oğ'rafları gözden geçırml'l 
ve bilhassa bombaları" patlıyışını 
Ve bilhassa bombaların patlay~: 
bat Yapan yangınları tesb•t IDgiliz hücum botla• 
fotoğraflar üzerinde durmUŞ!!1'"~,.,. • 
DüN iNG.iLTEREYE YAi'•..,..., ranın faaliyeti 

Sovyetler Birliğinde 

?ı.1oskova, ı - japônyanın Moskova 
büyük elçisi Talekava dUn akşam Hari ... 
ciyc Komiser ~!Iuavüü Lor.ovski ile mü
lakatta bulunmuştur. 

HAVA HÜCUMU , •• A.A.) _ Bahriye nezare-
ı;.<ındra, 1 (A.A.) - Hava v~ı~· . ı.onı:;:;i:U.~ göre: Bu sabah Iag•liz 

hUı emnl} et nezarellerının te gı. tının 1 dan bir taarruz devr•ye 
El .. ' . ' enubu sar- hilcum bol arın b ... k 

ı~ .. ugun lngilterenın .. c faali- Hollanda sah.ili açıklarında uyu 
MOl"lkova, 1 - Birleşik Amerikanın 

Moskova büyük elçisi kısa bir mezu ... 
niyte devresini ıeçirmek üzere ailesile 
b~lıl<te Stokbofın'e hareket etmiştir. 

Finlanliyada 

İB:DAM 

tJ~ıer] r (T _~R 1 H i M jJ s ~-:~BE~ E;: ,~J!~ t.ft.J 
Yahya Kemali taziye... 4 rakam llill bı•f ha- ' emikler ... ve k:mikıer 

Yazan: NİZAl\1E'ITİN NAZİF _ Suri~e, ku!u ka:ıadı kırılnııs 
Fransanın bir li.des keıniğidir. \ı" l-

İstanbulda bulunduğunu bilsey- şi Fransa,ile İtalya nıiitareke ko-

dim, dün mutlaka büyiı k ~ir Vah- yatta oynadıg"" ı rol misyonu arasıRda ayladnııberi de-
ya Kemali tılziyele giderdim. Zira vam eden iddialı bir bahsi net!ccyc 
•İsnuıiJ Dedenin Kll;natı .. adlı şii- ha~laması arzu edilen bir ıne\•zu 
rinin Cuınhuriyet gazetesinde dün olnlası da e!la~en Suriytılill Löyle 
uJradığt kaza, kendL~ini s~vdit{iıu B .. .. d- .ı k . bir keınik olduğunu meydana koy .. 
derecede beni sevdiğini bildiğim utun unyaua aç mılyarder vardır?- Tariilio maktadır. 
büyük dostumun ilahi ahenk ile k 
nihai t"kiinıülden ve v.ciz mıina- bugüne kadar aydcttiği en kııa harp • Bu lades kemiği henüz kırılma· 

d nıı,sllr. !ialbuki İtalyanın •hangi-dan mürekkep olan o harikula e b- • k h J • d Uyu. • ~up erın -v ..... mukddetı" ıni~in kemia.·; uzun· dil·e nazikiuıe kainatını bir hayli tahrip etmiş ol- ""' ....... ~ 
sa gerek. uzatarak :Fransalı aldatabilınesi 

Yahya Kemalin şiirini ne<re va- Yazan: HiKMET NiSAN için bu kemiğin kırılma" lazımdır. 
sıla olmak bir tabı müessesemiz İste bunun içindir ki, Vi<i Fran-
için en büyült şereflerden birini el- G eçen bir yazımız.da, 2 raka- Haht bin Barcas, mf"Çhut bir :;ebeplen sas; bir hayli dü.,üııdükten sonra 
de etm~k talihine mazhar olmak ını.run, bu rakamı taşıyan dolayı, 18!)6 yıhnın :!.7 Agusto~unda İn- bile bile aldanmağa karar \ıererek 
demektir. Aınma bu talibe liyakat hükümdarlar f('aroet gelir .. giltereye karşı harp ilAn eder! Hemen eski Paris polis n1üd. Chiappt'i Su· 

haberdar edilen donannıa, a;ür.ıtıe sa•·,. · F kal -d k :.. ta)ı"n et şöyle mesruttur ki bahsettiği talih diğinden bahsetmiş, ve bu mü- u rıyeye ev a e omwer .. 
le yakla.şarak şehri ant bir ı;uretlc topa tı" F k t b' · t 1 f dan o··,a-sairin zatına ve •iirioc bir talihsiı:- nascbetle m(i.teaddit ınisaller gü .ter- · a a 1r a1ans e gra ıu &-

"' tut.ır, Az n1üddct sonra Sultanın sarayı reni) k" ş I ı.. H l sı'ıı ne ~ik takdir ve musallat eylcnıiye. miştik. Ftakaınlara karşı gösterilen mu- ·oruz l ar o o nte .. 
h-jk ı.e yeksan olur ve Zena:ibar hüküm- red ld""" · k f t k ·,;n Siiriniu girdig-i hali Cumhuriyet habbP.t ,·eya .uerret hisis pek eski de- en 2"e ıgını eş e me ~ ı...,. 
iu..rı gi.ir hul ile kaçarak hayatını kur- Co D l' ·· ı J ·r uazetesiuin di.inkü sayısında gör- virlerdenbcri halk ara~.Jnda kökleseıı nan ov e yuı eı-ce sa 11 e yaı;-

,.. • c.arır. 1\1uhasamat 37 dakika sürer ve d tt • · k "b" Akd dükten sonra ben Yahya Kentalin bir nevi hillcti ruhiyedir. &zılarunız ır ıg-ı serscrı ur~un gı ı c-
bu ce.rideye bir daha bir şiir [eda 1 için 13 rakaını saadet, bazılar·nnz içi;ı {:ıny::ı~abtn ~ı~ haı·bin bnşlanı<ı.:5il<" nizin neresind('n gtldi~i be]li ol-
d ... · · . · 1 d · · 01 ıresı r ~ ur.... n11yan serseri bir mermi. Suriye-•'. e,.eguıı sanmak ıstcınıyen er e- de şeamet alilmetl olarak kabLTI edılnuş- / * . 

nın burnunu kırtna~a ve orada bir 
n·m. tir. Bununla berahC'r rakamlar•n ~er ı• M ~demkl bn mC'v7.ııa temas hava yaratınağa gidea Chiap~'ın 
C h . . bu·i havır ve şer uoktai nazarnırtan b.r- b lk ..-um Ur·ıyet gaz&l8Slnl Y8 ' - . 'wk. bir asmLuıberi vukua e emiğini handa kırdı c;oki .. anm ;.zın mcclübu veya menfuru- Ch · ,. 

durlar ... Bu ıneyanda 4 rakamı, Alman.. :elen belli başlı harplerin ne ıappe ın kırılan helkenıiği, 
gazetecl·ıı·gvı·mı·z·ı lazı·ye j belki de Akdenizin belk~ınigı· "ni ya im~·~rutorn Ş.1rl'in h.a;•tı~d·"· mus· kadar sürdöklerine de tur f!OZ gezdire- kurtardı. 

Canım Sabri! Allah1n en gani tesne b:r mevkl Vjgal etaıesı ıhb;ı:-:ıle ·hın: Kırılan ve kurtulan belkenıikle--
rahıneti, üzerine giiz3·aşlarınıı dök~ şayanı kayıttır: lS-tG - Mek~ika ... Amerika harbi: ri, kırıln11;yan li'tde~ ken1iPi \'e ka-
mek fırsatını henüz elde edemedi- Bu ismi taşıyan Almnn hlikü .:ıd:-ırla- 18 ay, 185-4 - Kınm harbı: 2 sene, çan bir yağlı kemik ... 
ğim nıcz:::rın üzerine olsun! . rnun 4 ürıcücı:ü olan Sari, <liiı t s;.ı.rn:ı 1870 .:. Fransız - Aln1.-.n harbi: 6 ay, Yirabbim. bu bir sürü kcn1ikler 

Sen de mi öldün? yaptırmış ve h{'r biri~de münavebe ile 1894 ~ japou - Çin harbl: 8 ay, 1893 İ(İnde zihniın karıştı gitti. .. 

G 
.. I b' . 'k 4 der ay oturmuştur Yine btt s::ır )'la"''l I i~panya - Anll'r•ka harlıı· 4 <Ay, 1899 
un er ırer bırer gcçtı çc genç- . . I T 1 . b·· 2 6 E. 11. 

1... b . , . k b' . her bır.nde şahsın:ı n1ahstts 4 dE'r odoılı'{. ~ ransva Jar ı. aene ey, 1901 
ıı;un enun ırın artı ır mazı ve . .. . . . 

b , l t l · • l ıdairC'll·r \'ardı. Iınpaı.ıtnr gttlld!' 4 dl"t1 = ı.us _ Japon harbı. 18 ay, 11}1.., 
ır ta ır~ı o n1aga baş ıyor. . - · · · J N k• 

, • • • 90trc.ya ot~ırur, her ı.;l'fer11>de •l taba!>. Eırıııcı Balk.1n haıbı: 5 ay, 1912 aponya an ın 
Sabrı Subaşı son. on. yedı yıh, yemek yeı-. 4 muhtelif \arar k<'•·•li. T'ı- İkinci U.ılk;,n horbi: 6 h:<fl•, 19H 

nı..:o{\lek dışında g.eçırmcge nıec_h':1r ,.ı 4 dal ile işlPnmiş buhınuyoı'du E1bi. Cıhan harbi: 4 sen(.) .3 ay 1 gun, 1918 (Ba" tarafı 1 inci sayfada) 
k,~Jnuşt Cuınhurıyet gazetesının s(·\er.ind~ mtıh.'.\kkak surette -t renk gil· Rus· Plllonya harbi: 18 ay 1932 Sa~-> istikrazları ~dart: hey•ctJ dzasındaıt 
g~aJük levdiatın~ ~an\\aya taş_ıya.n rülürdil. Fransı1.ca, Ingili1ı·e, ı\lınanca, harbi 3 ;ıy, 1934 _ Ttaly~ - Habeşistan Jcs~e jont:>S taraf.ndan günderil
bır m~utemct lıahnı aln~_ış csk~ hı İ$panyo1ea olmak üzc-r~ 4 lisan kun~ı:r_ J harbi 7 ay, 1936 - İ:ı.nanya harbı: 8 ay n1iş olan b;.r mektı.;_hu fl('"Şrcl?n.:ştır. 
m~lektastı. Ona, her gun aynı !:ki- dıı. 4 defa evlcntniştl. Berayi teııezzl.111 rle,am etıri ler, 19'37 JaPon - Çin harhl ı Bu n1cktupta M tal R('.:er\•es Com
~tlerdc yoku~u ~ık:rk~n'. ~.uhııt bindiği arabalara 4 at koşulı.ırdu. lnı- i df" el'an rlMaın etn)<"kte bulunmuştur. panj' tarafındaıı e liha ima1.ltın 
Iran Sefaretbanc.>sı ~o~ını d?ner- paratorluğu 4 ordu t:ıra'oıdan miJdaCa:ı 1939 da bafı}'an buyuk. Avurpa hari>i-J l~ullaoılmak üzere Çindcn 60 mil
ken. rast!a~, a)ak _ustunde bırk3ç ~ilen 4 böll{eye taksim olunmuştu. ·1 ntn ne v;ıkit bıtecC' inJ kcsLımek yon dolarlık iptidai maddeler mi.ı-
d.akıka lntıfe ede.rdık. defa pııytaht değiştirn' şli. 1373 d«- öl. Delphe k!ihini içın bıle rruhal olduğun- bayaa edileceği bildirilme-ktedir 

Sabriyi 1917 yılında, gazeteciliğe di.i8ü ,·akit yatagının yanında 4 doktor ian, b1.1 husu~la !ık . l>cyiJn c-de-rniyece
ilk başladığım günlerde •Sabah,, lnılunmuştu. Tabutunu .ı kişi kaltlırnıı • gıın .. llu "'.ıd.1r ~u:Sur. kadı kı. nda da 
da tanunıştım. Ne tenıiz adamdı cenazesi de ayın 4 o, de dl'fnedilmişti! .. bulunur ... 
Yarab! Eğer o, ona çok benziyen * 
!lithat, ınütercinı l\fucar İ~kender ~ enginin p~ra:ıı ziigürlıin çe-
olmasa:ydt, yani onların sempatisi nrsini yorar, derlc-r. Şu kü-
Babıali <addesini bana tahammül 
edilir bir yer gibi vehınettirıniş pi- ı;:Lik fıkrada da bir nebzecik 
nıasaydı, hayatun hiç ~üphcsiz (Ok paradan ve panılılard .. n bahsedelim ... 
daha normal bir seyir takip eder, Dünyad:ı kaç milyarder vardır, biliyı.>r 

muharrir olnta:ı, gazeteci olmaz, muydunuz" H;;ı;y1r •• Değil ıni? O halde 
mutlaka hariciye menturu olur- beraberce onları sı.yahnı: 

Hikmet :-!İSAN 

·-----------
Akdenizde 

lngiliz hakimi
yeti katidir 

Amerika, Yinl' Çunkingi 
'l'anı~·or 

Dün gazctecılcr toplantı.s•nda 
Hull'e iapon ve Nankm hükümetL 
murahh~slan arasında Nankinde 
imzalanan anlaşma hakk nda mu
tal!'ası sorulmuştur. 

Hull: .Tabıid1r ki Birl~:;ik Ame
ı ika Çunkıng hükümetıni tanıma
ğa devam ctmektedır.. derr.ekl., 
iktifa etmiştir. 

•Nankiıı Mııahedesi, Tokyo • 
dum. Sabri 0 devirlerde mabeyne 1936 yılında bütün rlünyada ıo mil
girmck inıtiyazına ınalik iki saray yarder mevcuttu ve bunl3rın el~başıları 
muhabirıııden biriydi. Dii~ri, yani da, dünyayı top, tüfek ve nıtihirnmat 
l1ünir bundan on yıl önce ikdamda g:bi cHarp oyuncakları> n~ garkede:n, 

(Başmakaleden devam) lllo>kova Anla~mazltğını 
zayıflatma sistemi tamamile Was Teyit Etmektedir. 

"'1Sı üzerinde bazı duşman k .. iik k?lu, . w.., gemisine taarruz ede
Yeti olrnw;tur. Düşmanın uç - bır dUima;:. uğratmıştır. Bu vapur 
tayyare teşekkiillerı avcı ve avc~ rek basa i!Atolulı: Snatos adındaki Al· 
bombardunan tayyarelerinden .m~- 5,943 ton .. , Escaut mansab• açıl<
l°t>kkepti Bu teşekküllerden hiQI>~- man gemısıd:~ v~ıgıni bildlfCn imdat 
ti Londr~ın cenup kıyılarından ı- ıarında _torpı en lir 

1 ı ... k ··ı ·· t"" M.. · 'b" S b nıeshur ,.e mahut B[tz.il Z.l.haro!f idi. 
lı •-'nlt" 1 y · R · · "mh • ti ça...,.r eu o muş u. ı unır gı ı a -e .. ı ı, - eru eısıcu ur ın - . d S b . k d ,.1.. . d 

etmiş oldu. Bu harpte de, İtalyan- Londra, ı (A.A.) _ Reuler ajan-
lar, hasmı tedricen zayıflatmak 

leri ~eıneıni:ıtir. Ve bu.gün an- ;şar~:ı~rı ~~~~cu,;.botu, Sanlos'a rela
cak oraya bombalar atılmıştır. Bdu Bır Jngh gemisiıttn ateşıyle ehem-
bonılı mış ise e ıı:at eden arp 
Le alar az hasar yap . . ııa.ara uğrall11$lır. 
""rkaç kişi yar&lanmıştır. 0U1•ts"':..::==~~-0----

- --o-

Atinada Çörçil şere-
fine resmi kabul 

. Atına, 1 (A.A.) - BBC. Çörçi
lın do~um yıldönümü münase!ı<; 
t~le, Yunanistandaki İngiltere el~ı
sı dün oarlak bir resmikabul tertıp 
etınişti.İ- Davetliler arasında Elen
ler Kraiı, Veliaht, Başvekil. hükil
trıet erkanı ve diğer zevat bul~ 

Bir ltaJyan grupu 
tuzağa düşürüldü 
h. 1 (AA.)_ İngifü umumi k•-

Ka ıre, · ·ıd·ril 
rtesi tebliğinde bı ı 

rgahının cum3 
~ - -·re· Sudan'da, Ka:o:sala bôlge
dJoıne go · - . · · b"r 
~ •• 1.. bi.r r ngiliz devrıyesı ı · de mol.Vr u sın - d• , .. Urerelc: ge-m an grupunu tuzag"- ._ .. . 

dü.ş erebe siıratle gonderilen 
rek bu grup&, il . 

. _.,.,_....1erıne agır z.ayıat ver· 
takvıye mwı~ 

dirmiştir. 
ınuşlardır 

t-- . R 
~!:.~b~l nış~ 
Fiyakanın 

•ıraaı mı? 

Evvelki gece on beş ~för 
ce~alaudırılmış. Sebebi kar~.n
hkta hızlı gitmeleri ve nınş• 
teri almamalarıdır. 

S"aneınollaya bunu haber 
verdnn de, çok üzüldü ve: . 

- Şoför evladım, işini iyı 
bildiğine i~anıyorurn amma, 
fi,·U:anın sırası ını? 

Diyerek, ilave etti: 
- Nihayet karanlıkta ikimi

zin de gozü bir göriir. Ben a
dımımı şuşırırkcn sen ııe diye 
30 - 45 kılometre ile gitnı.iye 
kalkı ırşın? .. 

Yerinde 

kullanılmıyor 

Necıp Fazıl Kısakürek (Son 
'l'elgraf) deki fıkrasına: 

- Yeni politika uamıısu •. 
Serlevhasını koymuştu. Na· 

henıolla bunu görünce; 
- Yerinde kulla11ıl111aınıŞ 

bir titbir .. 

Diverek devam etti: 
- Politikada namus kalma· 

dı ki, J·enisi olsun! 

Yunan 

Cepheainde kar · 

Ajan !arın haber verdiğine 
&'Öre, Aı navutluk cephesinde 

kar yagınaga aş aı . ". 
Nanenıolla, bavadıst oku-

yunc•: d • ·ı ı· • 1 - JCar cepheye .• egı • ,a -
yan askerlerinin cıgerıne ya· 

ğıyord1.1r.. .. 1 b' 
D . ek cümlesini şoy e •-
ıyer ı 

tirdi: d .. 
_ Balkanları~ _k~rı a~ _ ıu· 

neı;i de birclic. Ikı.sı de cııtcre 
işler. 

Mah:z;ara 

n cı ola? 

Bir ı:azete seyrüsefer<; mü-

1 ederek otomobıllı dok-Tacaa ' • · 
1 bir listesini ıstenuş. tor arın . . 

Buna •ebep de geccleym ıcap 

tt ... takdirde telefonla çağı
e ı • · · · bal rılabılmelerini temın ıçın . : 
ka bildirmeknıiş. Fena fı~ 
d "l Biz de, hatıiı bıı mu
n:~~betle nöbet usulü koruna· 
•ını teklif etnıi~tik. Fakat, sey: 
rösefer buna razı olmanUŞ ve. 

Li t ver<'meyiz, mahzur - se 
vardır .. 

Demis. Gazete soruy~r: . 
- Acaba içlerinde fıleıı ıc· 

. tababet etmiy<•n doktor· 
~ayt · · · '1 lar ıuı var ki ısunlcrı verı -
ınek istenmiyor? 

N anemollap keyfiyeti söy-
Jedinı de: 

_ Gazete haklı .. 
Dherck iliive etti: 
_ ·Bu bir menfaati uınumi· 

ye meselesidir. Bil5ki, isimle
ri vernıcmekte mahzur \•ardır. 

A. ŞEKlB 

hab t l·ı~·~ 1 · d 1 akt rı eve a rı a ar u unır e n1es~ 
a ı ~nun ayı çın e yapı ac ır. l k t 'h" 1 · l"k d'kk t il 

H 1 'nk' 1 _ y kınd 1 d"ki b k' _ e arı ıne eınız ı , ı a ve as 
e •• 1 a a as l e .e hl 1 k (" r 1 k ' . ı· 

Sen•etinin mıkdarınt kendisi de bil-
mezdi \'e ögrenemeden öldü. Bu su~t· 

sının diplom~tık .muhabirinin bil
scvkülce~ şini tatbik etmek isledi· 

dirdii\ine g9re; japonya ile Nanlerse de, buna asla muvaffak ola-
nen bir k~un liayihası ile ao::kerlik biz- ru u u ınısa 1 0 ara gtruuş ı,,. 
meti üç seneye çıkarılmaktadır Ailesine, Cunıburiyet gazetesin· 

lP dünyanın en mu11mmacngi.7. ve me:j'- .. .. . . . kindeki kukla hükümet arasındaki 
um bir m;ıhlüku kayıplara karıştı. İkin-. nıadı~~r. ~unku,. fı~ı:ı_lız don.au~a- münasebetl~ri tanzhn eden muahe ... 
ci mevkii A'11erıkalı alüminyum Kralı ı 5b1

.' kA denız_dc. hır ık! .nıulırıp ıle de umumi mahiyeti itrbarile ne,..cn 
M • ta d · deki arkada~larJDa, Cunılıuriyet 

acarıs n a gazetesi müesst'scsine ve bütün M il ··- ı ki d' M ıı b ır aç cnızalh gc.nu~ınden ba ... ka ~ Al . ,., ' c on ııuaz e me c ır. _e on u hİ bir . , .. . .~ ". sene manya ıle Slovakya ara!>ın ... 

Budapeşte, 1 - HükUn1ct partisinin 
konseyi, 16 Kilnunuevvclde içtimaa da· 
vet edilmiştir. Bu •.-esil~ ile ba~vekô ı,. 
hariciye nazırının mühiın beyanatta 
bulunacakları haber v( 4CI, ekLedir. 

Bulgariatanda 

Sofya, 1 (D.N.B.) - Bulgar maliye 
o:ızırı denıiryohı inŞ<J.ıtı ic;-in meelisten 
150 milyon leva tahs.is:ıt i!':lemiştir. 

(A.A.) 

İsveç tayyarelerini 
Kanada satın aldı 

Nevyol'k, 1 (A.A.) - Tass ajansının 
bildirdieine gOre: Ünited Prcss'in ver. 
digi bir habere göre İsveçin vakhle A
mcr.ikay::ı. sıpariş etmiş oldu&u 200 
tayyareyi Kanada satın alm~lır. 

meslek arkadaşlarına ta-ziye!lcrimi mevkii, petroJ kralı olan v~ hır çok hJ. j t:
1 

7emı kay~_et.~ıcdı, . bılak~, da imza edilen muahedeye benıe-
yır cemiyeUerjne servetinin mühim bir ta yan arı çok muhınt zavıata ug- tnektedir · 
~--mıru teberru eden ı"oh Rokfrller'den rath. O kadar ki bugün İtalyan do- M hed. . .. h. madd 
~ k t'" ı· ı· b" h ua enın en mu un ele-
eıe gıw-irmi..,lir Dördüncü milyarder nann1ası, a ı ne ıce ı ır mu arc- rı· K-0 u·· . "t 1 1 d Bu 

" • ' • b b"l k k d · · . m nızme at o an arı ır. 
otomobil krolı Ford'ıur Serveti 70 mil 1 e yapa 1 nıe u relını tamamı- madde! r K ·· · t t h ·k· t · · ı k bet · b l 8 .. 1 e , omunıs a rı a ına 
yar kadar tahmin olunmaktadır. Düny:ı e .3.Y nııs u unuyor. 0 Y. e(:e kar.şı karşılıklı müdafaa hususunda 

sunarıın. 

VAia Nurettine kısa vı 
açık bir cevap 

zenginlerinin beşincisf olarak Pierpont- İngılız donanması, •hasmı tedrıcen s•,kı bir işbirli "i d · tm kted" 
fi t k k"'l . . h . g erpış e e ır. Azizinı, senin, müşterek dostu· Morgan gelir. Servetinin miktarı şim· Z&)--ı a nıa • sev u teyşını azı... Bövle bir zamanda ü.,...lu" ~-ı.t • 

muz Reşal Nuri Güntekine mnhab- diye kadar meçhul kalmıştır. <Cihanın randanberi mütemadiy<'n muhare- taklarından biri tarafrn<I.:;"' k~
betir. !azla olamaz. Fakat Çalı Ku- bangeri• ünvanuıı laiıyan bu adam, oa. beden ka~ınan bir dü mana karşı dan neşredilen bu maddeler Moı;.. 
şundan ,onra bütiin Türk 111uhar- yısı 2450 ye baliğ olan mali müessesele- mükemmel surette latbika ıuuvaf- kova ile Tokyo aras.ndaki ihtıliif
rirleriniu Reşat Nuridcn üsliıp der- ri kontrolü altında bulundurmaktadır!.. fak olmuştur. Halbuki bu deuiz !arın halli imkanı ümitlerinin mu
si alınt' bulunduklarırı iddia etme- Boliviya, alımcı milyarderin vatanıdır. sevkülceyşi, daha ziyade zayıf ta- vaffakiyetsizliğe uğradığı hakkın. 
ne ı.enim salısi müsaadem yoktur. Simon Patino namında olan bu zat, kül. rafın kuvvetliye kar~ı tatbik elti- da yapılan ilk resmi teyididir. 
Zira ben de Tiirk ıııuharrirlerinde- liyelli bir servete sahip olduktan sonrn ği bir harp ıısulüdür. İngiliz Aıni- Şang-Kay-şek Ü<; seneden-beri 
ııiın ve herhalnc bcniın onun bir i~ten çekilerek diplomasiye intisap ct-1 ralliği, geçen harpte, Alınanlara harbetm~kte ve hiçbir yorgunluk 
talebesi oldıti:unıu iddia edemez- miştir. Bugün Boliviyarun Paris setiri- karşı yaplığı gibi bu defa da, İta!- alameti göstermemektedir. Şang. 
sin . Zica sen, şu ve bu, bütün hece- dir. Hindli bükilmdarlardan Haydar yanlara karşı, beklemedikleri bir Gay-Şek i<;in en mühim olan şey 
ciler ve hccesizler onun gölgesine Abad Nizami, listede yedinci mevkii sevkülcen takip etnıiştir. İtalyan- Sovyetler Birliği ve Amerika tara
"ğınmakta hür ve muhtarsınız işgal otm•kledlr. Servetinin miktarı lar, İngiliz donanmasının, liman- fından yapılan yardımın artması
amına. hen evvela Reşat Nuri diye henüz bilinmemektedir. Fakat bazı tat- larında yatıp kalacağını ve sadece dlr. 
bir üslüpçu tanımam ki takipçileri silat ve vakıa ile bunun ntikdannı vasa. varhğile denize hakim olmakla ik· Reuter ajansının siyasi muhar. 
arasında bulunmak ikincmğine ta- u olarak tayin etmek pe1ı: gilç değildir. tifa edeceğini sanmışlardı_ O vakit riri, Ruzvelt~ Çunking milli Çin 

T harnmül edeyim Bir daha yazı ya Büyük harpten sonra, hazinosind& mev- seri İtah-an filoları, Akdenizde d~ hükfunetine uzun zamandanberi 

Sardunya ve aranfo lzarken önöneNar,.~":::_~tbtaı·nk bNi':~.~,r~ cut oıan kı1mettar mücevherat ile eı. laşmağa ve akınlar yapmağa im- ıı<Jrülmedik ehemmiyette bir kredi 
~"~ ~ mas ve renkli taı;ların b~ listesini yap- kin bnlacaltlardı. Fakat, bunlar açılmış oldu;!unu ha.her vermek i· 

- Bat taralı_ ı !rıei saJ'fMla - lırmak üzere İngiltereden ıelirtliği üç ne zaman denize çıktılarsa İngili~ çin, tam Nankin muahedesinin İm· 
Bahriye nezareti, Ingiliz amirallığı mütehossıs kuyumcu, bu l;le tam iki donanmasını karşılarında buldu- zasını hükümetinin bildirdi~i gün 

tarafından Sardunya denizinde vuku- A 1 manya 1 noı l ı'z 'ene meşgul olmuşlar ve ancak bu milel. lar ve her defasında, az~ok ziyana intihap ettiğini yazmaktadır. 
bulım deniz ve hava muharebesi hakkın- detin hitamında listeyi tamamlı,abil- n&;raddar. Böylece İngiliz donan- Uzalı: Şarkta Yeni Nizam 
da neıırolunnn \.lfsilatın çocukça 1alan- r . mişlerdir! ması, varhğile hikim olduğu Ak- Neye Bağlı? 
!ardan mürekkep ol~uğunu beyan eder. (Baş tara ı 1 ınci sayfada) denize filen de hakim oldu N k" ı (AA) 

b kt . d Nizamın 400 lüks otomobili, garaj. İn · an ın, . . . - D. N. B. 
Muharebe esnasında yolnız l.ancere aliyct, u no aı nazar an manidar larında bir saf askeri intizami!e sıra- giliz ticaret gemileri de, bazı Yeni Çin - japon muahedesınio 1 torpidosuna lsabel vuku bulduğmıu ve dır. Nihayet Londranın gayet iyi kıyılarda münferiden Akdenizin · .. b 

• Janmaktadtrlar ... Bu Hind hülı:ümdal'ı, • ııı:ızası , munase. etile japon"anın dl·g·er hı'•bir cilzütımın zar.ır görmedi. haber alan siyası mahafiline aelen · her tarafında ıs· e kafı"l• halı"nde, do ç d ki f ka"d J 
' " cihan faciasında 50 milyon altını Ingl- ~ • ın e e~ ,.. e mümessili ge-

veniden teyit ederız. haberlerde Alrranlar.:n küçük ha- Uz hükumetinin emrine tahsis . !aşmaktadırlar. İtalyan deniz üstü neral Abe ırat ıt··· b' 
İtaıyanlann Knıldenh Muv:ıttaltlJ'etı ciınde yani 300-400 tonluk lahtel- etm13, filoları değil, denizaltıları hile bu · .

1 
ç· e ıııı. ır nutukta 

Yalanlıuıı7or bahirleri seri halinde inşa etmekte şahidi olduğumuz bugilnlı:U harpte de ticaret seferlerini ibliil edemiyor- Japonya ı e ın işbi.rliği yapmadık-
ğini yeniden teyit ederiz. l c>lduklarını ve bunların harekat sa- İngıl\ereye 3000 asker göndermiş ve !ar ça 1 Uzak Şarkta yeni nizamın ku-

. il K ld . d h l d im ki b b harbin il.ilamına kadar bunlann bütün H. ula'sa İngı"ltere Akdc •• ı'z• ha'- ru mas.ı mümkün olamıyacaöını e-bir Jtaly.-1 deniza ısının ızı enız en a arı ar <> a · a era er Fran- 'l;> h ., 
1 . masraflarını deruhte etmi1tir. Yine bu d em.mıyetle kaydetmişt 

geçmekle olon bir vapur kafılesindeo sada LQrient ıınanı ıle kabil olur- harpte İngiltereye nakdi muavenet ola- kimdir. Ak eniz hakimiyeti demek, Yi · e B""t·· 
1
. I · ır. 

üç ticaret vapurunu batırdığı hakkında sa Kanarya adalarına istinat ettik- bunu elinde bulunduran tarafın 0 n U un şer Çunkinge 
İtalyan kaynaklarından çıkarılan ha- !eri ~akd. irdc şarki Atlantikten ae. rak ıo milyon verdiğini, bir kaç vakit denizden istifade etmesi demektir. B a ğ ı 

1 
! . kaf ,.. evvel euetelerde okumuştuk... 1. İ 

berin Bombay deniz makamları tora. çen lngı ız vapur ilelerine kar- Arasıra, ımanımıza ngiliz, hatta Tokyo, ı (A.A.) _ D. N. B. Ga-
l h k -t d Diğer bir hinUı, Baroda mihracesi, se... .a.: 

Cından tekzip edildiğini Hindilltan rad- şı yapı an are a t aha ziya<le taz Yanan .:caret gemileri geliyor- zetecilPr t-Oplantısında beyanatta 
ed bil ki , kizincl milyarder olarak gösterilmekte. 1 k "ki· ' 

Yosu bildirmektedir. ~.·ik e ece erı merkezindedir. ma çı arıp yu ıiyorlar. Buna mu- bulunan Har"'ı"ye Nezarı>tinin sfü-dir. Senevi iradı 200 milyon liradır. 1 ·~ 
iki Alman ıJapuru Talilerini Ingiliz amiralliği Alman taarruz- 1<abi , 10 bazirandanheri, bir tek c;isü. N'·nkın· anla mıasının bir su fa 

Den;yorlar 
Meksiko, 1 (A.A.) - 5000 tonil3tolul< 

İdarvald ve 6031 toni13toluk Rhein ıs
minde iki Alman silebi harbin başın
dJnberi iltica cttiklPri Tampicodan u
sulü dairesjnde mUsaade alarak hareket 
etmişlerdir. İdarvaldın Vlgouya, Rheinin 

·de Kanarya adaları.na gitmekte olduğlJ 
beyan edilmektedir. . 

Mtk.ctiko kilrfezlnde Irıgqiz harp ge _ 
misi olup olm~dıi;ı 5:aliihiyctli mahfil-
1erde bilinmeınektedir İkı ?.1Pksıkah 
dc-nız k11Jvuzu kı~ bir n;<>:{afeye kadar 
Alınan v~p ,~ların.:.ı. reıaka~ clıni~tir. 

Dokuzuncu milyarder Ağahan olup, bu . ... 
lannın artmasına karşı ne gibi te- milyarderler listesini Ken Klchl namın. Italyan vapuru, sade lstanbula de- muahedesi olmadığını bi.dirmiş ve 
dabir ittihaz etmiş olduğunu bit- do b~ Japonyalı tamamlamaktadır... ği!; ~içbir Tlirk li_manına geleme- sulhün ancak Çunkinıı mukave-
tabi gizli tutmaktadır. Mühim olan * mışbr. İste Akdenıze kimin haki metten , azgeçtiği veya bu muka
ookta bu tehlikenin genişliğini ve v Uz sene harbi, için, tarihin olduğunu gösteren en büyük ın ,.emet kırıldıj::ı zaman aktedilece-
ehemmiyetini ta:rnamile takdir e- kat'l delil. ve pini söylemiştir. 
debilecek bir vaziyette olmasıdır. kaydetli~i harplerin en uzu- İtalyaııların lafla •Mare Nos- --------------

Buna karşı ittihaz olunacak mü- nudur, denir. Fakat simdiye !rom - Bizim deni7 • dedikleri bu ~ S t R K E C t 
dafaa tedbirleri arasında ilk akla kadar vukua gelen harplerin en kısan ılenize, İngilizler filen •Oıır Sea - H Akl•mısol"ğüt SDeEmizrkaEptR 
gelen şey, kafilelerin daha ziyade hangisidir ,bunu bir çoğumuz bllm<'Z Bizim deniz, diyorlu. Sözle i~·ara-
takviyesidir. Herhalde lngiltercnin ve bilmemelı:te de haklıdır: İngiliz -- smdaki f"rla izaha lünım vn mı? 
Akdenizi temizlemek hususunda 'Zengibar <harbi•. ~~h hakimiyeti, İngili7 mukne-
.~österdi.ği azmile Atlantik Okya- İngiliz donanmasının, tcsadilfen k«:n- n1ctinin \:C z:ıfcrinio 0 kuvvetli 1.:.: 
nusunda cia hareket edecel!i süphe- di salıillerine yakın sularda bul:md11- ıue. "~tl<"rindrn biridir. Kary?I~ ~abrikasındaki. 
siıdir. gunclan bıhaber olan Zenıibar s,ııa:u Abidin DAV ER sergıyı zıyaret edin."u ~-



SAYFA-4 

GalatasaragBegkozu3-1 gendi 

Yunanlılar 
(Boş t.anfı 1 mi ayfMI&) 

zayiat ~ek Pogradeçten çekiliyor
lar. 

Tunanlılıar, Korita ve Namika dajia
nndaki İtalyan mevzilerini tamam.ile 
temiz1emişlerdir. 

Atina, 1 (A.A.) - 35 Numaralı Yu
nan tebligi: 

iKDAM 

Bütün Işıklar Maskelendi 
(Bq ı.ntı 1 bıcl 1&J'fıwla) 

ne<:ejti zamana kadar cereyan ve
rilrni.yecektir. 

ASILSIZ BİR HABER 
Dünkü a-k.şam l!Uetelerinden bi· 

ti, bir kısım halkın henüz karartma 
malzemesini temin edemediği için, 
Yemi.steki Sümer Bank dePOOunun 
pazar ohnasına raiimen acık kal· 
masına ve İzmit kağıt fabrikasında 
imal edilen siyah kağıtların satısı· 
na devam edilmesine karar verikli· 
i'!ini yazmakta idi. Dün, Sümer 
Bank deoosu açılmanuş, satış ya
pılmamıştır. 

baslıyacak, 18,1(} da bitecektir. 
Üniversite tale'besine ve halıka 

verilen konferansların saatleri de 
on yediden 18.20 ye kadar devam 
etmek üzere deiti~irilımistir. 

ELEKTRİK SARFİYATI 
AZALDİ 

Işıkların karartılması ve IJ!Qııke
lenmesi faaliyetine l!ecilıdii(inden 
beri şehrimizde elektrik sarfiyatı 

% 7 nisbetind<! azalırustır. Bu; yöv
miye 35 bin kilovat tut:malrladır. 
Diğer taraftan Elektrik İdaresi 

elektrik sarfivatının çoitaltılması 

FOSFIRSO L 
en b i r inci 

Kan. Kuvvet ve istiha Surubudur. 
._ _____ H er 

eczanede bulunur. -------

Kadıköy Vakıflar direktörlUQUnden 
. ........ Gunün ilk maçı Fenerlıahçe ve 

Galatasaray takımları arasında ya
pıld'. Her iki tarafta da birçok bi
rinci takım oyuncuları bulunuyor
mı .• la<; çok heyecanlı oldu. Neti
cede bu iki takını 4-4 berabere kal
dılar. 

teceği zannolurken Fenerliler ani 
b.ir hücuma ııectiler Xik:retten pas 
alan küçük Fikret en son dakikada 
ne& bir ı>Ütle talumını galibiyete 
kavusturdu. Maç da bu şekilde 
( <i-3) Fenerin ga1ibiyetile bitti. 

Taarruz hareketle<imiz bütün gün de. 
vam ebniştir. Çetin muharebelerden 
soı:ııra kıtaatımız bir çok noktada mu
annidane harbeden düşmanın mukave
metini lamılf ve der.inleme mühim iler-
1"7ifler elde etmiştir. Sağ cenahta ile
ri mütre..zelerimiz Pogradec'e ıirmişler
dir. 8 top, 50 mitralyöz, çok mühim 
miktarda hava topu ve her türlü harp 
levazımı iftinam ettik. ıs zabit 200 ne
fer eıir aldık. 

DEVAİRİN MESAİ SAATİ 
Bu S&bahtan itibaren, •bütün res• 

mi devair ve müesseselerde, ban· 
.kalarda ve bunlara baitlı diğer iş 
yerlerinde mesaiye saat dokuzda 
baslanacakhr. Mekteplerde de ders 
!ere ayni saatre baslanacak. saat 
16.30 da nihayet verilecektir. Yal
nız Tıp fakültesinde saat 8,30 da 
derslere başlanacak. 17,30 da biti
ril«:ektir. Bu sömestre mahsus ol
mak üzere lisan dersleri saat 16.30 
da başlıv_a..-ak, 18.20 de nihayet bu
lacaktır. 

için, elektrik cihazlannın mlrlıteli1 ----------------------

'Qlılt 

Kirası 

L. K. 

FARUK ERER 
Elealer, 8 İW1an Tanaresi Döııf*dölrr 

sanayide çoğaltıbnasını temin et· 
meyi kararlaştı=tır . 

Halen buhar \'eya el. hayvan 
kuvvetile elde olunan muhtelif sı

Üı<küdar 
Eren.koy 

~limiye 

Xozy•lajı 

Sellıniye 

Üsküdar 
19 
65/1 

Dükkôn 
Oda, ahır ve ah-

1 00 

13/1 flBP ev ve arazi 5 00 G a latasaray: 3 
Beyk oz: 1 

Oyuna galatasarayın hücumile 
başlandı. Sagtlan soldan Beykoz 
kalesıni saran Galatasaray bilhas
sa Cemil ve Selithaddinin becerilı:
sizli.ği ve Gündüzün de çok ağır 
oyunu yüzünden netice alamadı. 
Buna mukabil Beykozlular gayret. 
li ve aoğukkanlı. 

Şeref Stadında 

BEŞİKTAŞ: 
TOI KA ':ll 

10 
1 

Şeı:ef stadulda gur:u.rı ilk n,ils;,ıbak.ası 

Altıntuğ-Beyojluspor arasında cereyan 
etti. Maçın netıceai, birinci devre bi
terken 4 Uncülük iızerinde mühim bir 
rol oynayacağı için, ha1'tarun hemen en 
meraklı maçı bu oyınıdu. 

Salahiyettar bir Yunan recülü, Gö
ricenin 20 mil şimalinde kiin Poıra

dt"(:'in alınma.sının Yunan kıt'alarmın 

müstakbel harek~tını büyük mikyasta 
kolayla$lırac&ıQ:ını beyan etmiştir. 

Umunıiyetle askeri vazjyetin c:ıyı.> 

olduğunu söyleyen bu zat Yunan kıt'a
larının cenup bölge~indc mühim bir 
ilerleme kaydettiklerini il3ve etmiş\ir. 

Yukanda cinsi ve mevkileri yazılı yerler 31.5.941 sonuna kadar müddetle 
kiraya ve~Hmck 'izere müzayedeye cıkanlmıştır. İhaleleri 6.12.940 gilniı sactt 
14: decUr, Istt,kldf'ı ın müdilr1ük akarat kalemine müracaatıan. c11196• 

nai randımanın elcl<trik aletleri ile 
temini """' haHnmız arasında da e
lektrik cihazlarının daha l!enis öl
çüde kullanılması için bunlara hu- -
susi bir tarife tatbik edilmesi tet-ı 
kik olunmaktadır. Bu tarife; diğer 
elektrik sarfiyatından çok ucuz ve ABDEST BOZ N 

Yirminci dakikada sağdan bir 
pas alan Şehap penaltı JIQktasın
da yakaladığı topu sıkı bir şütle 
Galatasaı;p.y kalesine soktu. Mağ
t(ip vaziyete ~n Galatasaraylı
lann açılacağı beklenil'ken bilakis 
daha ziyade gevşedikleri görüldü 
ve bu yü1.d€n ilk devreyi ( 1--0) 
maj!Jı'.lp olarak bitirdiler. 

Oyun BeyoCJu sporluların hiıltimiyeti 
altında COl'<'.Y&n ederken 5 - 1 lehlerine 
neticelendi. Beyoğlugporun aollerini, i

kisini Colaki, djğerlerini de Marul, Ko
ço ve Xaloti yaptılar. 

Bu sahada ikinci müsabaka İst.anbul
spor _ Süleymaniye arasında cereyan 
ett1. Ve netice 5 - 2 İstanbulspor le
hine oldu. Süleymaniyeliler sahaya 9 
kişı ile çık.hlar. 

Son maç Beşiktaş - Topkapı arasında 

cereyan etti. Netice ı O - 1 Beşiktaş le
hine bıtti. 

Stad Spor · 'azetesi .. 
Tanınmış ,1;por yazıcılanmızın ve es

kı 5'porcui<1rın imzalarile çıkmakta olan 
c:Stad bugün 12 sayfa, nefis yazı ve 
resln1le:-le süslü olarak inti)ar etmiştir. 
0ku'\iUCulanm.ı7.a tavsive ederiz. 

Yunan hava kuvvetleri dün Arnavut
lukta ı:tekiz düşman tayyaresi düşür

mü::;tilr . 
itaı,..... n--. Nasd Balınlılı~ 

Salahiyettar menabiden bil<lirildiğine 

göre, 21 Sonte-ıı;rinde ve sabahın 9,45 in
de bir ka1ileye refakat etmekte olan 
Aetos• \orpito muhribi, saklandıtı yerde 
kafl1r-ye bir torpil atan ve fakat hede
fine isabet ettircmiyen bir düşman de
niza1tısını bombarlarla batırmıştır. Ma ... 
hlm esbaptan dolayı taarruzun nerede 
vukubulduğu bittabi zikredilmeıııiııtir. 

MM:ra. Daiianndakl TopJar Nett;re 
Götürülüyor'! 

r.·Ianastır, 1 (A.A.) - Reuter ajansı ... 
nın Yugoslavyanın Arnavutluk hudu
dunda bulunan hususi muhabJri bildiri ... 
yor : 

Sekava çayı boyunca şiddetli taarruz
dan sonra Yunan hficum kıtaatı dün sa
bah çayı gec;-erf'.k Po~radeç vadisine gir
mişlf"rdir. Mr-vzilerini şiddetle müda
faa eden İtalyanlar ağır zayiata uğra
mışlardır. 

İnkılap dersleri de saat 17 den 
17,30 a kadar devam edecektir. 
Ca=ba günü bu dersler 16.30 da 

tenzilatlı olacaktır. 

Cihazları ile fazla c~revan sanCe
denlerin ücreti, avrıca: sarfivat 
nisbetinde azalacaktır. 

Edirncde askere 
hediye hazırlığı 

. 2 Bir incikanun 
.ı!'.dirne (Ik dam muhabirinden) -

Edirne halkı .Mehmetçiğe minnet 
ve sü kran cemilesini ııöstererek o
na kıslık hcdive hazırlamak için 
bütün varlıitile vardıma koşmak
tadır. 

\'alımız Ba\' Ferit Tümerin eşle
rin.n rıvasetmdekı 2rup, evlerirni
zı dolaşarak hediveleri kabule baş
la.ınıslardır. 

8.00 Program 
8.03 Müzik 
8,15 .. .t\.j;:ıus 

8.30 Müzik 
9.00 Ev kadını 

12.30 Program 

12.33 Müzik 
12.50 Ajans 

13.05 1\-lüzik 
a.oo Müzik 
18.00 Program 
18.03 Müzık 

18.4-0 ~Iüzik 

19.15 
19.30 
19.45 
20.15 
20-45 
21.00 
21.30 
21.45 

Müzik 
Ajans 
fl.1iizjk 
Radyo 
Müzik 

~Iuzik 

Konuşma 

Müzik 

22.30 Ajans 
22.45 ~'fı..i1ik 

28.30 Kapanış 

dediğimiz ıeritler ; çıg sığır e tile yapıbnt§ pastırma v e 
sucukları yiyenlerde hasıl o lur. Uzunlukları 4 metred en 

10 metreye kadar olan bu solucanlar kanı r·7.ı e m erek 

bir ço k te hlike li haatalıklara y o l açarlar. Bunlardan kur

tulma k için en birinci deva TİMOFUı d ü r . Kutuların 
iç inde tarzı istimali yazılıdır. H e r eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekiıletının müsaadesini haizdir. Reçete ile alınır. 

- TI MOFUJ, TIMOFUJ, TIMOFUZ -
• Babad an oğula, d e deden torun a 

K A L . A N B IR Ş Ö H R ET 

A L I M U Hi T TiN 

HACI BEKİ 
MERKEZİ: BAHÇEKAPI 

Şubeleri : Beyoğlu, K araköy, Kadıköy--•" 

İkinci cievrede Galat3"araylılar 
ilk kısımdaki ataleti bırakmıslar· 
dı. Beşinci dakikada Gündüzün 
phsi j!ayretile lJeraberliği temine
den Sarı-Kırmızılılar biraz sonra 
ayni oyuncunun çok .güzel bir ka
fa darbesile ııalibiwtc ka,~tular. 
Bu golün verdi.ğı hızla her iki ta
raf da gayrete gelmişti. Tekrw 
hücuma g"Ç , Galatasaray forlar 
SeWıaıddinin sıkı bir şütile üçün
cü J!Olu de attılar. Bundan sonra 
netice degi.şmedi ve (3-1) Galibi
yetila ı;ona erdL 

F enerba hçe: 4 
Vef a : 3 

.Eon maç FcnerbaJıçe ile Vefa ta
kımları arasında oynandı. Oyuna 
Fener ıbaşladı. Vefalılar derhal a
ltını keserek hücuma geçtiler. Fe
nerin duralamasından istii.ide e-

Hava harbi 
Son haberlere göre İtalyar.lar Pogra

de<:in şimali garbfsinde Mokra dağla

rındaki mühim me\'zilerdcn uzun men. 
zilli toplarını alelftccle kaldırmı~dard..r . 

(Baş ta.rafı 1 inci sa:rfada) 
Müşahitler bu topların Elb;{san ta.ra

cosu n un bil<lirdığine göre: sahil fına sevkeclildiği fikrindedir. 

A vrıca toplanan para ile 2000 
mintanlık kuma:, alınmıs. Kız Sa
nat Ensliliisünde di•ki!mesine baş
lanmıştır. Ayrıca Kızılay Şubesine 
de teberrülerde bulunulmaktadır. 

Sönmez, naklen Isparta mcktupçu- ı ı hl 1 u MUdü 1 d 1 
Edirne mektupçusu deği§ti !uğuna tayin ooilmistir. 0 Sif ar mum r üQün ın 
Edırne (İkdam muhabirınden) • ı Mumaileth bu hafta içinde yeni liilııl•--••••••••••-••••••••••IJlllJJ&" ~' 

nuaafaa tefkilatına mensup bir Manastıra goleıı haberlere göre İtal
ta:yyare get;~n l'WilJ. gıinü 72 saat yanlnr L kovık ve Kolonya arasınrla 

ı~inde ı..ıçüncU defa olrrak üzere kuvvetli muknhıl taarruzlar yapmışlar
derek sık sık gol pozisyonuna gir- d ran iaşe gemilerine Karşı mu- dır. 
meğe başladılar •• Fak. t birdenbi- mı' kivetlı bir torpil taarruzund· Bu mukablt taamu1ann ptiskürlül-
re bu tazyiktan kurtulan Fener dtiğü •öylenmekteclir. 

bı.l '11U; ve 'bu sureti. duşmanın 
Mclihin seri bir inişi ve sıkı bir Y'rmı bin tonıı:.ı luk a e geme: _ itaıvan T~bli.inc Göre Anıı&nu1olU-
6ÜtJe bırincı golü kazandı. r• ta ırıp edilırlljtır D, 'll an:n se-- Harbi 

Bu golden soma oyun <;<ık heve- R bin tonl~k bir vap .• runun ar- Roma, 1 (A.A) - 175 numaralı İta!· 
canlı bir vaziyet aldı. On yed.incı ka :n~ bır t rpjl i bet etmiş vt.. yan tebliğine ~öre Yunan cepbtt.inde, 
dakikada yine Melih ıki.nd ,l?<llü de ımoh l!qllonda sahıil~rin<lc bat- düşmanın ınüken-er hücumları tard.-. 
Vefa kalesine soktu.•Iki sıfır vazı- •m<t:r. dilmi şve şiddetle mukabil taarruzlar-
yete rağmen Vefa bozulımıyor. gü- Alınan Ta) yare za~ iatı: da bulunmuştur. julia da!: tümeni bil· 
zel oyununa deYll'lll edivnrdu. Otuz Bire Üç hassa temayüz etmiştir. 
besinci dakikada Melihi11 b; · ıı~ 30 Sonte·rın gece yansı nihayet bu- İtalyanlar. qiinıü Hücumvna. 
nı.i Havati kornere attı ve h:rinci lan l;.ıtta i<;ınot· İngiltere üzerinde 30 Dayauam.ıyorl.cır 
devre netice değişmeden bitti. duşman tayyare.::. düşürülmüştür. Aynı Atina, 1 (A.A.) - Reuter ajaMJrun 

ikinci rlevrede oyun yine seri rnud<lc-t çınde 13 İngıliz tayyaresi kay- Arnavutluk Cf"phesinden dönen hu5usi, 
bır vaziyette ·cıf'vo.m ederken \~t-1.ı brd.lmıi fakat fedi tayyareci kurtul- muhabiri. yaı.tyor~ 

s.:ıııtforu Hakkı bir sandeli çok ) a- mu tur. Taze kuvvetler gelmesi üzerine İta!-
H t • · · wan ordusunun mukavemeti kayda de- j 

kından ,ııole çevirdi. Maç (2 _ 1J n ve emn. YC nezare.ının , 
bı ·· b ·· ·· -1ed J ğer bir şekilde artmışhr. İtalyanlar •op, 

olunca her iki taraf da azami bir ,e ,f!ıne gıore ugun og en evve 
kiı~;ı.i.~ .bir düşman hava _grupu tüfek ve mitralyöz kullanldığı müddet- ı 

gayret göstermeğe başladıl&r. Fc- Londraya bombalar almıstır. Cid- çe iyi harbetmekte, panik yalnız Yunan
nerin sıkı...~tı.ğı bir anda yine Hak- di hasar vardır. İnsan zayiatı yiik:- 1ıler süngü hücumuna koılktığı zaman 1 
ln ikinci beraberlik golünü de att;. sek deeildir. vuku bulmaktadır. İtalyanlar göğüs gö-
Bu esnada Vefa haflarmdan biri Üç düşman tayyaresi düşürül- ğüse muharebelerde küçük yangın bonı-1 
Melih! sak:.tlayınca Fener on kişi müstur. Kaybolan iki İngiliz tav- balan kullannc&k\a, hiçbir zaman sün-' 
kalmı.ştı. Buna rağmen hücuma yaresinin pilotları sağ ve salimdir. gü kullonmamaktadırlar. Yunan ahali 
geçtiler. \'efa müdafaasının yaptı- ---o--· - - - "Ye askerinin maneviyatı her türlü sita- ı 

M ~, d ' f I yişin Ustlindedir. 1 
jtı bir hatayl lıakMD penaltı ile ce- u g a a pası {Orunma 
zalandırdı.. Ve Esad:n şütü gol ol- tecrübeler i Tıınanl.t.aoın Am•rlkada.n Miib&yaat 

)til.zatereleı-i Neti<'elcndl 
du.;.. Oyunun sonları vaklaşıyordu. MııP-la. 1 - D~n "ece burada bir Ne\'york. ı (.\.A.) - Ta<S: 
Fenerin galibiyete kavu:ştuğu da- as·f korunn.a tccrü'.- .. i vapılmıs- ..o..trıerikan g~ .... ~cteJcrine göre Amerika. 
kikadan az bir müddet geçmişti ki pa;if korunma ecrubes i yapılmış· horıciye mü<teşan Velles gazetecilere 
Vefalılar Sulhinin ayağile tekrar müdd" zarf nda vazıfcdar olanlar bildinn. tir iti, Yunani,tarun harp ihb
berabere .oldular. Bu e>nada Melih ke. , !er.ne du en ,·azifelerı mu- yaçları içın muhtelif sılibaycatta bu.1 
ovuna girdi. Fakat asabı bozuldu- vaffak v~tl<' ba,.arnııslardır. lun,,..ak füore Yunan elçisinin Amerika 

itu icin Süle)'Jllanın vaptıılı. favule 
mukabele edince hakem kendi.•ini 
du,arı çıkardı. Maçın bPrab..rP hi-

BÜYÜK TAR İH İ 

İmliJaz 
rektörü: 

sozı; 

ma' ıye nazırı ve diğer ı e.:;mi makamlar-

Sa~i bi ve Nesriyat Di- ıla y:lpt.ıgı mUz:ıkereler, her iki tarafa 
ı:. i ZZET. Bası1dığı ~er: ırıemnuniyet vericı bir tarzda n etice-
TELGRAF Rasınıevi. lerı'lıhtır. 

ROMAN No : 66 J 1 ığt ,!tan una mugayırdı. Yaşc:a ~hzede 

S<' den kiiçtiktü (1). 
S ·ıt k.ınurıen büyük eY!fıde düşü-

yu rt ı. Ht.ırrf"m Sıı1Wn kanun harıcı o
Jarak kt>ndi o~lunu veliai.d yapmı..ştı. 

lli.ırrem, öJünC"c Şeh ... ade Beyazıd aley_ 

Vilavetımiz mektupcusu Sadettin vazifesi başına ı?ider,.kt.ir 

o. Den izyo llan u. MUdUrlUğU ilanları 
2 Birincikanundan 9 Birincikanuna kadar 
Muhtelit hatlar a kalkacak vapurların isimler i, 
kaJkı• 9Un ve saat leri ve kalkacakları rıhtım lar 

İmroz halluıa 
A;nıılıl< h alt.ula 

İzmir s .. raı h a.d:rw. 

İzmir ili.ve pos.tMI 

- Salı 12 de (Güney•u), P•rşembe 12 de (Ka
radeniz ve Pazar 16 da (Ak~u) Galata rıhtı
mından. 

- Salı 18 de (Konya), Cumartesi 18 de (An
talya). Sirkeci rıhtımından. 

- P:ızartesi, Salı 9.50 de, Çarc:amba, Perşembe, 
Cuma 16 lla (Trak), C"martesı 14 de (Mora
Jtaz) ve Pazar 9.50 de (Trak). Galata rıhtı
mından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Ma
rakaz). Galata rıhtımından . Ayrıca Çarşam

ba ve Cumartesi 20 de (Saadet). Tophane 
rıhtımından. 

- S:ı1ı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh-
tımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından. 

- Carşamba 15 de (Bu al. Cumartesi 15 de 
(Mersin) . Sirkeci rıh'1m1ndan. 

- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtım1ndan. 

- Perşembe 13 de (Tır'ıan). Galata rıhtımın-

dan. 

.' rnt: Vapur seferleri haklruıda her türlii malfuııat af'lğıda teJe.. 
fon numaraları yazılı Acentelerimizden öğreuilebilir. 

Calata Ba~ Acenteliği 

Galata Sube Acenteliği 

Sirkeci Şube Acenteliği 
(!Hll) 

eylC'mektL Btoyazıd, nrtık pederinin bi
le ikraınlarına ehcmıniyet verıniyordu. 

Bu ~nada. $rhuıde Selim de Manisa_ 
dan Konyaya gclirilm:~·i. İkj kardeş a
rasında kanlı bir rekabet hasıl oldu. 

Saray Entı·ikal<lrı, lala hileleri bu re. 

Galata Rıhtımı Limanlar Umum 
Müdürlüi(ü bınası altında. 42362 
Galata Rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

tertibi alay edip saflara> bağladı. 
Muharebe sabahtan ak:.şanıa kadar sür

dü. Muharebevi Şehzade Beyazıd 
betti, Amasyaya kaçtı. 

Beyazıd, şehzadeJerini yanına 

AiJesini Amasyada bıraktı. Tarih TI h nC' derhal tezvirler başladı .Şehzade kab{'t ateşlerinin alevlenıncsine sebe· 
... · m taraftarları kuvvetlendi. •biyel \•erdi saltanata veda etti, İran 

Yazan : M. Sami Karayel 

Sult. . e:,; man, ihtiyar, tab'an za ... j de .deyazıdı VE>T •• r-o tay. eıtınniıti. 

)'ıf, ) etı.ş.m~ şehzadelerini bile Hürreın 1 VE>ziri;lzam Ruste~11 Pa~aııın zevce::;i 
Sultanın desı.seJcrine kurban ediyordu. 1\flhrın1ah Sultan, Beya.ııdın hemşiresi 

N :hayet, şair Yahya Beyın Jeryrtdı bu ıt • 

fa(:ıa; ı acıklı bir mersiye ile bitirdi. HUrrem Sultan da, Mihrimah Sultan 
Sokullu. feei manzaralara ışahit oJdu. da B<'yazıdın Veliahd olmasına çal11tı

Jiiırtf~1 Sultanın ekdiği facia tohumları lar .• 
en ıehırli meyvelerini vefatından !innra Faka\, ortada bak sahibi olan Şehza-
verd . de Sf"lim idi. Şehzade Selim ek.beri ev-

Hu rt'eın Sultan, sağlığında &evgJ. ıtıt idi. 
oğl Beyazıtlı. Veliahd yaptırması, vefa... Hürrem ıultan, oilu Beyaz.ıd veli .. 
tından f;Onr:ı bıle Ali Osmandan pek ma ... ahd Htın ettirmek için Kanuniyi kolay· 
sum sımalann İran i11erinde şehit edil- hkla harekete ıetirmişti. 
nıelerine sebrbiyet verdi. İhtiyar Kanunt Hi.ırrem Sultana mef .. 

Bu faciaların başlıca kahramanların- tundu. Bu sebeple Şehzade Selimi açık
da11 biri de, Soku1Iu idi. SokullunWl ta bırakarak Şehzade Beyazıdı Veliahd 
kay ınpederine taç ve taht temini itin il.An etmıılerdl. 
gır. tigi hareket mühimdi. · Fakat, Hürrem Sultan vefat edince 

Mc"ele hnd<li zatında pek sade idi. (H. 965) me:-elenın rengi degiştı. 
'Hurrcn1 Sultan. saihi!ınrla oilu Sebza- Cünkti. Şehzade Beyazıdın Veliaht-

İşe, bu Str"..ıh:ırda Sokullu üçüncü ve-ı Sultan sÜ1cyman, Şehzade Selimi il- doğru uzaklaştı. 
zıı bulunuy ·rdu. tizam etti. Bcyazıdı ezmek için en mut- Fakat, Mehmet Paşa kuvvetleri teh-

Sult.c•n SlilE'yman, iki kardeş arasın- J tedir scrdarJarı şehzade Selimin maiye ... tadeyi ıiddetle takip ediyordu. 
daki. ihtiliıfı ~·3t1şt1rmak istedi. J tine gönderdi. istanbulda Sultan Süleyman Xanuni, 
Şehzade Selinıe, Üçı.incü ·vezir Sokul- •Derakap veziri salis Mehmet Paşayı Anadoluda i.ıçuncıi vezir Sokullu Meh-

lu Mehmet Pa!;'ayı, Şehzade Beyazıda topla kı, Sultan Selimın damada inayet 1 P 
d D .. dil .. · p ı ~ 1 . . 1 me aşa ile Şehzade Sellin, Şehzade 

a or ncu vezır er ev raşayı :yo - mutadı idı, uç bın :ren içeri ve silAhdar 
ladı. böliığü ve mabadinde olan dbı·t bölüğü Beyazıdın barışmak bilmez düşmanla~ 
Padişah şchzade1eı e (dğullarma ) na- dahi wnumen ve kırk adet d<ırbezen ile ı nydı. 

sihat yollu hattı scrifler gönderdi. i topçu ve cebeci yükleri ve derglıhı it.11 Anadoludaki knv\·et, Sokullunun ida~ 
Şehzade Selim SokuJluya yüksek çavuşlarından ve müteie1·rika ve çaş- •resinde idi, 

deercede izaz ve ikram etti. nigirlerinden güzide ve bahadırların ta- İstanbul, Sultan Beyazıdın ifnası i9in 
Şehzade Beyazıd ise Pertev Paşaya yin~ buyurdu (2). mütemadiyen yardıın ediyordu. Bilt.ün 

hakaretle muamele etti: Şehzade Beyazıd, başına topladığı bir sahiUer tarassut altında idi. 

- İstanbulda bu kadar ulama 'Var ordu ile kardeşi Şehzade Selim üzerine Şehztıdenin nesi var, nesi yok Ana. 
lken niçin pederin1 birisini gördermedi, yürüdü. doludan İstanbula l(ttirilmişti. 
tA ki benim davamı dinleyip irat edece- Beyaıdın maksadı karde.,ini imha et- (Daha. "ar) 
ğim Berahini teslim eyliye. mek i. Bu suretle tek ev1~t kalarak sal-

Dedi. tanata Fahip ol:naktı. (1) P cçevi, eUt 1 S. 19 - SMPifülah-
Kütahyadan çıktı, Amatıyaya geldi. Nihavct iki kardeş Konya ovasın<la bar, ( i] t 2. S. 475. 

ma]ssadı Ama_yado kuvvet toplamak, kar::,:a$h, çarpıştı. (H. 966). 
ka:-de..ıi Şchza<I" Selinıe knrsı hareket 4\'eı."r 1fükerrenı paşayı muaı.:ıam (2) Peçevl cUt 11 8. 191 

1 - Keşif, ,artname ve planı muCibince idaremızin Paşabahçe "'Tlluskıra t 
1abrikasında yapılan revir ve Çocuk yuvası ikmal ~lerl kapalı zarf 1.iSlthle 
eksiltmeye konulmuştur. 

lI - Keşif bedelı 12406,19 lira muvakkat teminatı 930.50 lirodır. 

III - Eksiltme 11/XII/940 Çarşamba günü saat J5 le Keb ~ta !ev 
ve n1üb~yaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname sözü geçen levazım şJQe.iİ vezııesındc:n 62 kuruşa c.ılın 

bilir. 
V - Münakasaya giroct 1< er mühil"lü tekuf meklu:llannı kanuni ve aık ve 

% 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka ttmlnat mektubunu ve artn.ı

rnesinin cF> fıkrasında yaz1Jı vesikalarını ihtiva edecf'.k: kapaJı zarflarıoı 

ihale günii ek!riltme santinden bir sa~t evveline kadar mezkôr korai.syon ba -
kanlığına mo.ıkbuz mukabilinde verme leri lazımdır. 

c:11107> 

1 1 S TA, IUl bELEDI YESI NDEN 
Bahariye _ Kemerbureaz - Pirinççiköy yolunda kırma tas ihzarı işi açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2668 Ura ve ilk teminatı 201 liradır. 

Kcşıf ve şartn<ımf' zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebılir. İha
le 9/12/940 Pazartesi &ünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektup!an, ihale tarihinden 8 gün evvel Vi-
1;lyet Nafıa Müdürlüğüne mı.iracaatıa alacakları fenni ehliyet ,.c 940 yılına 

ait Ticaret Odası vesikala.ile ihale _gtinü nuıayyen saatte Daiıni F..ncümend~ 
bulunmaları. ( 11172) 

* BeJed.cyemiz için 50 Hra ücretle 50 ıtnhsildar alınacaktır. Aşağıda yilzt} 

evsafı haiz olanların bir dilekc:e ile 15 12/940 tarihine kadar Rıy:ısele mtira 
caat etmeleri ve 4,5X6 eb'adında altı adet fotogra!ı da birJikte gct:rmelcri. 

1: - Türk olınak, 
2: - Okur y<ı1.ar olmrık, 
3: - İyi ahl k Fahibi cılrnak ve yliz kız.artıcı suç veya agır h pı v~ya o 

derecede ('{'zayı n1ustelzim bir iiil ile r.ı.a!lk'O.m ~tnuş bt.'un-nar. .,..Jc, 
4: - Bulaşıcı hastalıklara müptelA olmamak, ve;a vazifesuı u .~ za · ~n 

ifaya mAni olabilecek bMen! veya akli arıza \·e ha talıklarla ma1Ul 
bulunmamak, 

5: - 25 yaşınde:1n aş.:ı..ı, 55 ya.şınd:.ın yukarı olırıamak. (11297) 

Maliye Vekaleti ve Türkiye CUmhuny:ıt r. e:
kez Bankasından : 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlar nnı
ci.bincr ihracına sal~hiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas ... Erzurum 
demiryolunun inşasına tahsi~ ol un an % '1 gel rli Sıvas _ Erzurum ıstik
razının 20 senede ttta ı meşrut 5,5 milyon liralık yedinci tertibırıın ka
yıt muamelesi 5/12/1940 alqamı nihayet bulmak üzere 20/11/940 sa
bahınadan it.ibaren başlamıştır. 

Tahvillı>r htımiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari 
kıymette bir1ık ,.e 25 lik olarak iki kupüre ayrılmı.ştır. 

Bu tahviller umumt ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 
mue~seselerce \'ililyet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak mü
zayt!dc ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satıl
mış ve saWacak olan milli emlak bedeUerinin tediyesinde başabaş ka
bul olunacakları gibi gerek tah\·11 ve gerek kupon bedelleri de tahvil
lerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulu
nacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak te.sbit edilmiştir. Yani 20 11-
ralik birlik tahvil bedel! 19 ve 500 liralik tahvil bedeli de i75 liradır. 

Kayıt muameJesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Cümhurt
yeti Z iraat, Türkiye İş, Emlfıık ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Bele
diyeler bank.alan ile Sümer, Eti Banklar tarafından icra edilmektedir. 
Diğer bankalar vasıta.sile de tahvil alımı temin olunabi1ir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir ıetiren taha· 
larda işletmek istiyenlere keyfiyet nan ve 15 günlük suskrlpsiyon 
müddeti zarfında bankalara n1uracaaılarının kendi menfaatleri tktiza ... 
sınd;ın bulunduiıı ;.arcı olunur. c109Y9• 


