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Son T elgral M albaaaında Baaılır 

Alrnanyayaarka 
ltapıdan taarruz 

Hindistan nazıruwı ap
ia vurduğa bu lilıir, Al
IJUutyarun, harbi bütün 
tiddmu BalkattUıNı nak
letme.;- aebep olabilir; 
buna /uırp, Orta Şarlıla
lri I nailU: kara oe /HDJo 
krtvvetlerinin riir'atU ort
tır~ icahedcr. 
~====== 
Ycra.ın: Abidin DAVER 

D
il ngiliz kabinesinole BindD

t.n Nasın olan AmerJ, 1 
lr: baiuciki.ııunda Newıaar-
et'1e .,;yledi"i bir nutıılı:ta, Yu

!:" ••~rler,;;; ınethü MDll et:nıiş 
dellll.ıir l\i-

..;..au ııolııerler k.ru..manca lıarP • 
loru, "dir. Cüııını bunların J<end.i cıava
ıı. • U.nıan vard.ır, çfuıkil maruz. 
~ auikaııttaıı ılddetle netrel 
~ ~ • çünkü (Üze! -1eket-

s.., ~ı.r. 
ı..... .ı.tıaıar lcincie barl>ln veçhesi .,-"""6o deıiilm!ştir. Diğer Balkan 
""11•~'--. . ~·~· ~- bütün Orta 8-rkta ~ı ..ı. u.ı-AIYlO"'U"Cı 

liıı -.. hattt daha uzak]arda ,,.zjye-
Yetı; İnki'8i lhlimall ' dostJanDUZl "''"il< en """'- etı.tiıı ve c!üımanlanJlllZID 1"-

.. . hr •~C» tefebbüs edebılecek-.. r, cı,,,.;,, . 
iı. derin dllşündürmtiştilr. 

ın l:ta7a ~ Yunanlıların kazandılı 
..;;;•fiakfyeııer bbe bütün miinlısl ile 
1'o<i "do edebilettlimiz bir rusat verme 
ııı~· Öy~ bir fırsat ki biltiln b~in 
h ~bel seyri üzerinde fevkalade ,. 
:r:~~~ ltat•t bir tem yapabilecek mahi-

. ..,.ır .. 

ı. Aıneri, Alman71ya carka J<apıdam 
u,, ""~ tdilmesı lmk!nlarmdan bahis 

ş0y]e demittir: 
d;ı ~ :ııı,.ırda biz İtalyanların bakl<Dl 
- n i:•Iİncit>e kadar Yunanlılar• dayan-
-aı, . 
,. 'l'tı 1'nk!ınını venbili.rsek, ordu!anmı-
lıa . rlUyeye kal'JI yapılabilecelı: her 
b,ı';:~ hır. loarruzu yandan tebdil ede
tt ~ bir hareket noktasını temın 
..:::: 0laaıg,,, Ve bu suretle de kendi 
l' . <ilhrruzi1ı1 ve artan kuvvet ve kud-
•brııı.;,, "'t ter· biu kmin edeceği yeni rnu -

iıı ııtJerı., Alınanyaya öldürüciı darbeyi 
dı~"'
ll" '.""'·· 

"1i l~dıstan Nazırı Anıery, asker 
taı: sıvı} ıni bilmiyoruz. Fakat, or-
p ·,• attığı Alman"a'·a •arka ka· 
u.ı,.n .J J • 

··ı taarruz. fikri, helki d< in· "' ı~,. . . h b; ııın nıüstakhel •harekatı ar-
•d~". ''.' taarruz planı. nln . esa.~ı 
.;, <dıle.:ek kadar mühim hır du-
"'40ted' ' i ır. 

ltıe~~lya, Y una.nistana taarru~ .et
h~ı • Yalnız, Ingiltereyi kendısıııe 
llıuk •ştırınakla kalmamış, Yuna_n 
lı.is kv"~tini loramamak ve bıla· 
le, k eıı'.'-isı Arnavutluktan atılabı
lli:d. hır vaziyete düsm~Jı.!e de, 
~ ıstan Nazırıııın söylcdıği arka 
fil~Yı .•cmıııtır. Yunanistan, in· 
teıı ~ •cin mihverin doi!u ceııu.p 
•'· .. • ııııa kar•ı, askeri tabirle bır l<Opr" b v 
İtaı q •'1• olmuştur. Arnavutlu~ 
lıaş Yarılara, Balkanlarda bir k?pr~ 
~l~r teşltiı ediyordu; simdi, Jng~
\;, k"de, Ywuınistanda, nıukabıl 
ltöp ~Jlrii başı elde etmişlerdir. Bu 
bu ':' başının, yani Yunanistarun 
Cıı~"kü vazifesi, İngiltere, Mıs.ır· 
tiy ı ltaIYanların hakkından gelin
ı,~: ka~ar, dayanmaktır. G~çcn
'1ir e, Yuıe hu sütunda yazdıgımız 
YarJaxıda, Almanyanın, İtalya~n 
teıı,;'mına koşmak arzusunu gos· j 
111 ediği şu sırada Yunan ordu-

~lun, İngiliz deni; VP. hava kuv
<\rıı •tinin yardımile İtalyanları 
fııvd•Vutluktan atmaları, nekadar 
fii; :1ı olacağını izah etmiştik. İn
\ru z er, ""ker çıkarmak suretile 

nani ta b . ~ok 1to • na yardım etseler, u ış 
ta Ord la~laşrr; fakat İngiltere, ~a: 
'-'h uınle böyle bir harekete ikı 
ş.,~ıe Vardım edemez: Birincisi, 
Itır· ~~ki!; dcre.:ede askeri yok
lıta ı ncisi, hövle bir hareket, Al
~.,7;•t'". müd~halesine sebebiy~t 
llıiid h ngıltere, ancak, böyle hır 
•ek k aleye mukaheleye kifi gele· 
cleb·ı •dar mühim Jruvv~tler sevke-

1 •ce~ zarnan harekete geçebilir 
....._ (Arkası Sa. 3, Sü. 1 de) 

~)... G~r.c: 

IkiFabrika 
..... 

~Yandı! -·---
Bir Fabrika da 
Kısnıen Y gndı 

. Norveçte ih- Şehir Meclis·n e 

Uçıqıı ~bir Y- tıınııreG w 1ta'l7tın •'-İM ıılp ra - ilıi Elen erı-

tiıaı başla- imar Planları 
mak üzere/ 
Alman kontrolü altın· 

deki devletin reisine 

ıuikest yapıldı 

ikiye ayrılan halk 
arasında çarpış
malar oldu 

Müzakere Edild. 
Tramvay, Tünel ve Elektrik 
idaresi askere alınan memur
larının Ücretlerini verecek 
imar planlarına göre, Beyazıt, Soleymaniye, Aksa
ray, Tophane ve Azapkapı semtleri ne şekil alacak 

Amerika ile SOV-' Yunan kıta/arı 
yetler Birliğian- müşkilata rağ
laşma yolunda men il!rligor 

Yunan Zaferi 
Suriyelilere 

Heyecan verdi 

Stoklwlm, 2 (A.A.) - Bu
gün buraya celen haberlere 
göre, Alınan kontrolü altında
ki Norveç hükumetinin reisi 
Quisling, Frederikstad'da bir 
umumi toplantıdan ayrılırken 
büyük v~ muhalif bir kalaba
lıkla karşılaşmış, o sırada bir 
bomba patlamıştır. Fakat 
kimseye bir ıey olmamıştır • 
Quisling, daha soıı.ra Sarps
borg'da bir nutuk söylerken 
kendisine sıkıntılı sualler so
rulmuş ve polis intizamı te
min içiu müdahaleye mecbur 
kal1DJştrr . 

---•ı--- • 
Velles'in Br yan atı Arnavutluğa kar yağıyor Püo'nuo Meıajı 

Eski siyasi partilerin işa
retlerini hamil tcza>.üratçılar 
ile Quisling taraftarları ara
sıııda siddetli bir müsademe 
olmuştur. Birçok kimseler ya
ralanarak hastaneye kaldırıl
mıştır, Dört kişi tevkif edil
mistir . 

Berlin mülakatı Sov- ltalya~l~r Yunan Türki.yenin a 1 d ı ö ı 
et. Amerikan mü- ~razısıne hava Ted~ırler.da derin 

en..- lıll:rtik - ...-a.t ,,__ oı.ı Süleymaniye c.r.mıı 

Şehir Meclial dün toplanmı~tır. Ma- jıtarara cöre ,bu kabU memurlar lı:anun 
nevra dolayısile elektrik, tramvay ve ı mucibince mezun addedilerek maaı ve 
tünel idarelerinden aıılı:ere alınan m ... I li=tleri tamamen verilecektir. Ancak, 
murlarla müstahdemlerin ücretlerinin a,.da lG • 20 lira J<tlbi sabit ücretle çah-

:asebatını bozmadı hucumu yapmadı ~ır tesır yaptı 
1 l Kahire, 2 (A.A.) - Beyruttan gelen 

haberlere ~öre, İngilizler ve Yunanlı
W- tarafından ltalyanlara ka.rp elde ed-i 
len muva!1aki1etin IWııl ett$ ııevk ve 
heyecan mpkamlan mil;kül vaziyete 
sokmaktaaır. 

Norveçin muhtelif yerlerin
de rejime karşı kin şiddetli
dir. Quisling taraftarları kal
dmlmakta veya dayak ye
mektedir. 

ne ııekilde veril..,.lil Jı:ararlaştınlmıştır. (Arkası Sa. 4, Sü. 4 de) 

lngilizler Norveç Yugoslavya top. 
ve Danimarkaya rak fedakarlığı 
hücum etti yapmıyacak 

-•n.tn 2 (A.A.) - Time< g• ote
Va~~n, 

. . muhabiri yazıyor: 
sının Velleo. Sovyet elçisi Uman4-

Surnmer telınlb 
. •·"' uzun konuşmaT<l 

ki ile yap.... d tane ve ıı.u-
k bU konuşmanın os edere .. 1 . tir' Bu mülA-

ld A-o.u·'U &01 effil~ • rucu o u...... d! ticarl ınese-
kalta bilhassa iktısa ve 

le1er gö~illın:!!~·i ziyarettnbı Ame-
1\.foJotov un ti -Birliği mü.na!ebetle. ri 1 

rikan Sovye er aline 
.. . d- - tesir edip etmediği ~u 
uzerın e · ı· kı' 

S mmer Velles demıo ır . 
karşı ut Amerikan münasebetlerini.D 

Sovy• • 'ğinl 

Suriyedekl Franaız fevkalAde komi· 
ee-ri Püo halkın Petain hükClıneUne 

sadık kalmuını .urarla isteyen yeni bjr 
beyanname newret.rniştir. 

Bu beyannamede ezcilmle şöyle denıl
mektedir: 

~-----IEll•~~-~ 

Kristians•nd' de eskert 
bir Alman k•mpı bom
ba r d ı men edildi 

~~~~ ... ~~~~ 
Prens Pol Yugoslav 
istiklalinin masa b•şında 
kazanılmadığını 'Söyledi 

d tane ha\'a içinde devam etu 

::;lıcn:k bu suale en gü.zel cevap ıeş-

•Fransz k:aıunı akıtan taarruzun hatı
rasını kalbimizde daima saklıyoruz. 

f'akat bugün de dun olduiu gibi, ııi15h• 
ancak ker.dirn.izi müdafaa için aarılaca

tız.• 

~~~.. . 
~I ed•r_. ___ -0---~ 

Hindiçini ve 
Siam Tayyare
lerinin akınları 

Türkiye tarafından alınan müdafaa 
tedbirleri de Suriyede derin bir tesJr 
h3sıl etntlş görünmektedir. 

Almanlar İngilterenin Maçek'e suikast te
cenubuna akınlar yaptı ş~bbösünde bulunuldu 

---·--
Şiddetli Bombardı· 
manlar yapıldı 

'..\;· \: .. ~:.: \\ 

Siam ve IJindiçini ~aıisini 
Gösteren Hanla 

Londr.ı, 2 (A.A.) - Arnavut _ Yu
L..~lav hududundaki Reuter ajansının 

(Arkası Sa. 4, Sü. 1 de) 

İtalyan mütareke komısyonunun pro
~tosu üzerine, Suriyedeki Fransız ma
krımlarının 18 ile 48 ya ara~ında'ld 

3000 Yunanlıya seyahat mi.ıs::ı.adesi ver
medikleri ve bu suretle bunları döğüş
mek üzere Yunnnist;ına dönmekten 
menettikleri bi1dirilmektedir. 

Perdelik siyah kağıt 
sat şı genişletildi 

Romanyanın Eski Londra 
Elçisi TİLEA Londra. 2 (A.A.) - Hava neza

retinin tebli.iti: 

Alman k t t Dün· sabah sahil müdafaa tayya
Z aa l ·relerimiz Lorient'daki doklara 

• 1 ve denizaltı gemilerinin üssüne 

geçıt 1 taarruzda bulunmuslardır. Bükreşfe 

Resmi 
Akasam Brestde elektrik san-

g a P t ı
; tr_ali, rıhtım ve havuzlar hasara 
uı;ıratılmı.stır. 

---•-- Sahil müdafaasına mensup bir 

2000 
tayyare keza dt.in Kristiansandda 
askeri bir kampa taarruz eylemiş. 
tir. Kışlaların ve diğer ·binaların 
arasına bombalar düsmüs ve rıh-

Üç günde 
Rumen öldürüldü 

---ID---

[ 

tını üzerindeki deı:ıolar hasara ug-

za bıta ve alakadar memurlar dün gece de Müfritlerin geniş raıru5ahs:1ır · '"daf _ . 

1 

ı mu aasının dıcer bır 

bÜtÜD şehirde maskeleme İŞİDİ kontrol ettiler SUl'kast t bb" tayyaresi de Danimarkada Ess· . eşe u- jerg gaz fabrikas:na muvaifaki-
Bütün şehirde dahili ve harici dan, tayyare ile bir kontrol yapı- • d, vetli bir taarruz vaı:mııstır. Bom· 

sıkıarın karartılma ve maskeıen- ıacak ve sehrin ivice maskelenip SÜ netıce verme 1 barcı.ınıanı infilaklar takip etmiıı 
~esının evvelki V<! dün ııeceki maskelenmediği tetkik olunacak- ve vükselen alevler taarruza ul!-
Kontrollerde bazı yerlerde pence- tır. Bükres, 2 (A.A. )- D. N. B. Ru- rayan bütün mıntakavı kaplarrus-
re!erden ı.sık sızdıi!ı ııörülmuş, ka- Ondan sonra da, Önümüzdeki men ordusunu tallın ve terlıiye et- 1 tır. (Arkası sa. a, Sü. 3 del 

b . h' ı hafta ,,;;ndu'"z ve "ece olmak u'" mek u· .,e,·n Romc.m ada buluııınak-pılar ralınarak bu . ına sa. ıo erı- ' ~- ~ ze- • < 

ne ve içinde oturanlara ihtarda re, hava hücumu ve gavet şurnu!Ju ta olan ll..lman kıtaatı bugün Bük-
bulunulmus!ur. casif korunma tecrübeleri vapıla- re:;te biı gc<;ıt resmi yapı ı r. Bu 

Bu ı;ıece veya varın ııece, hava- (Devamı Sa. 4, Sü. 3 te) geçit re.mi, Roınanyanın üçlü pak... ..... 

EvvE: iki gece işle .en iki cinayet 
ta iltihakını kutlamak için tcrtıp 
~dilmiştir. 

Kral, Başvekil ve Baş\'ekil Mu
avini gecit resminde hazır bulun
muşlardır 

( 
• 
ita/yanın en 
büyük hatası Bir genç45yaşındaki 

Tokyo, 2 (~.A.) -a~lı-iNbJ3<İir~~ . • ı • • • •• ld •• d •• 
jan~ıı~~e~"'.:j~:~ verdiğı bır s e v g 1 ı s ı n ı o ur u 
~~~re ııöre Siam Başvekıl~ rad-

Yunanistanla Romanya 
Arasında! i Tezat 

Londra, 2 (AA.) -
Ronuı.nyadan gelen haberlerin 

aksettirdıği manzara muzaffer Yu
nan mukabil taarruzu üzerine Yu
nanistanın arzettiği şerefli man
zara ile tezat teşkil etmektedir. 
Mihvere boyun eğmenin bir fayda 
teşkil edeceği zannına dfuımek saf
dilliğini gösteren memleketler için 
yeni nizamın ne demek olduğunun 
acıklı bir misali Rornanvadır. 

Yazan: A. ŞEKIB 
• 

Sovyet askeri muharrirlerinden 
albay Popof İtalyanın Yunaııistana 
taarruzunu batalı buluyor: yNla bır nutuk soıhyerek F ~nsız 

Hındıçinis,nden qeien t~,'}·ar f!l"ın 
peı<embe ııünü Sıam armıaz·ı::~: Çekmece 

d- uçtuklarını ve , 
rın en . k ki.mselerin ya- 1 

treninde de rakı alemin
bir adam öldürüldü ate<i açarak b~~ olduklarını sôy den sonra 

ralanmasına seur.,. 
1 ictir ' em.., h :dise üzerine karşılıkta bu-

Bu a · h kuvvetlunmaları için Sı;un ava 
. emir verildiği soylenmekte-

~e~ın1yni akşam Siam tan areleri 
~ mıntakasına bombalarla hu
cum etJni>ler, ask~ri tesisata ve 
petrol depolarına buyuk zarar ver-

' , 

Evvelki gece, şehrimizde ilı:i ~: 
nayet olmuştu~. Bu~~ar~n hın 
Bakırköyü trenınde, dıgerı de, Ka· 
sımpa~ada bir evde gc~miştir. Bi
rinci cinayet şudur: 

28 yaşlarıııda polis Sobri Gültekin, 
üç av k::ıdar e\ \ ... ı. bir ~un. Kasunpaşada 

bir gazinoda, 45 111şlarmda Fatma adın
da bır kadınla tanışmıştır. Fatmanın, 

en büyügü 22 yaşında olan üç kw, 
ayn yaşadığı ve An.karada bulunan biı 
de kocası vardır. Falına, Kasımpapda. 
Hacı Hüsrev rnaho.ülesınde İplikr;ifırm 

(Arkası Sa. 4, Sii. 1 de) 

Üç Günde 2000 Kişi Oldiirülmüş 
Times gazetesinin Belgratta bu

lunan bir muhabirinin bildirdiğine 
göre, Bükre.ı;ten gelen bir rapor 
R.::>manyada cereyan eden siyasi 
katillerin halen Rooıen hükfuneti-

(Arkası Sa. 3. Sii. 6 da) 

- İtalya bir yıldırım harbi ta
savvur ediyordu. Halbuki bıınu ya
pamadı. Yu.n&.ll ordusu harbe ha
ıudı. 

'Üçüncü hafta İtalyanlar hesabı
na daha abr şartlarla neticelrn· 
miştir ... 

Diyor. Sovyet muharrir iııin cö· 
rüşünde bata yoktur. İtalya, baki· 
katen Yıınanistana taarruz eyle
mekle askeri ölçüde biiyiik bir hata 
işledi. Önci, kahraman Yunan or
du.unun zaferinf', Arno\ utlutun 

Yugoslınya Başvekili 
PVETKOVİÇ 

.BelÇad, 2 A.A. (B. B. C.) - Sırp, 
Hırvat ve Slovenler krallığı kuruluşu
nun 22 inci yıldönumü muna~ebetile 
Kral Naibi Prens Paul dün radyo ila 
yaylian bir nutuk irat etınlştir. 

Reuter'in Belgraddakj mubabirine 
(Arkası Sa. 3, Sii. 2 de) 

IÇl~OrE~ 
kurtuluşuna yol açtı. Avni zama ... 
da kendi ko~ nuna katla~ dıı inı:ılil 
mu~abelesiııi davet etli. 

Şıındi Yunan adalarından ve ÜS· 

l41rinden kalkan İngiliz ha\'a filoJa. 
rı Adriyatiğin ilci sahilinde ririt 
oynuyorlar. 

Fakat bizce en biiyük hatayı 
İtalya, Avnıpa harbine kauşmak
la yaptı. Hazirana kadar geçen on 
ay zarfında dünyanııı bütün ]j. 

manlarına tiraret gemilerini gön· 
deren, nıal alan, mal satan, döviıı 
bulan, iktısadi kalk!nmaoını tcıniıı 
eden, zenginlesen ltalya için har
bin ve harbe girmenin hiçbiı· ma
uası yoktu. O, yorganını ha ına 
çekmeli, ticarntine bakmalı, (ubu
jiunu yakıp keyfini çatmalıydı, Na
sıl olsa İngiliz ve Alman teyzcza
dcler birihirlerile mücadele ede ede 
harbe bir son verebilirlerdi! 

1 A •lua ' ~. 4 ... 

• 



SAVFA-t 

Büyük Tarihi Tefrika :105 l 
= GÜNÜN 

TENKiTLERi AL RESOL 
Aydınlık 

Türkiye 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

f mamı Ali Rı-Me'mun, Kerimesini Sular karardıktan sonra karan
lığı dinliyor ınusunuz?, Bc11 dinli
yorum. ller gece, ışıksız havada 
dolasan sesleri dinliyorum. 

zan1n oğlu Mehmet ile evlendirdi 
Son dere<:ede ikra:ın ve ilıt~ 

ile .!Horasan) daki (Merv) s;!hrınc 
ııetırtıi. 

Abbai hükcımetinın oayitahtı 
(Bağdad) oldu~u halde. Halifenin 
İmanı Ali Rızayı Horasana davet 
et::Je.;;i. sebepsiz dei?ildi. Çünkü ba· 
zı ın<?nfeatpcrest saray erkanı ile, 
Atbasi hanedanının bir kısım aza
sı. Halifenin fik:r ve harehetine 
muh1lafet göslermektelerdi. 

tutu,·orlardı ... Halife Me'mun, bu Sular kararıp, her taraf karanlı-
renı?i değiştirdi: ğa büründükten soıır"• Trakyadan 

- Artık, (Ali Resı'.ılJ un matem! sesler yilkselhor. 
nevri, hita~ı bulmalıdır. Çünkü - Günaydın!. 
bundan sonra, onlar ıçin bir emni- Ağrı'dan yükselen •.,,;ler, lru-
Ht ve saade< devri acılını.stır. Si- laklarımda çınlıyarak Trakyadan 
vah renkler. baharın ic açıcı renııi yükselen seslere cevap \•eriyor: 
olan yeşile tebdil edilsin. - Günaydın! .. 

Diye. emir verdi. Biıtün vilayet- Haı.av'dan: 
!ere de böylece emirnameler gcin- _ Günayd ı 
derildi. ın ..• 

Diye seslenenlere, Giresun'dan: 
* 

iKDAM 

Pil ihtikarı yapan iki 1 

kişi Adliyeye verildi 
Buoiar 15 kuruşluk pilleri 45 kuruşa satar

ken yakalandılar. Pil ihtikarı genişliyor 
FJal I\1ürakabe Komisyonu dün toP- J te ba.şlıyan kırta.sıyecHer ve eczahanc

lannu1, pH ihtlJuin yaptıkları iddiasi~e 
1 
ıer pilleri fenerlerle beraber satmakta 

iki dükk'-ııcıyı müddeiumum.lliğe ver- ve böylelikle halkı her pil bittiii zam.an 
mı.şlir. bir yeni fener almağa mecbur btnüt-

Bu_nlaC", Yenicami caddesinde 78 nu- maktadırlar. 

marada Ş;ıhinyan ile Beyoğlun.da A:s- Diğer taraftan 25 kun.ışa. satılmasl 

malmcsçit'c 20 numarada Boerlavand lhım gelen cep fenerleri 70 - 80 ku-

Yeni Ticaret 
Vekili dün bir 
tamim yaptı· 

Muhtekirlerin da. 
ha şiddetle takibi 

bildirildi 
Yeni Ticaret Vekili 

1 Mümtaz Ôimen ihtikar-

Diş - --· - -~------ - --
POLİTİKA 

Asgari muka
vemet satlıı , 

Yazan: 
Prol. HiUeyin Şükrü Babafl 
s:;p abialte, siyaset{"·· il•'r 

U salta, her tarafla duiı•' 
nıeyıl asgari nıuka\'t' 

met olan tarafadır. Jşııı kolay-~ 
heti dururken daha zoruna rağ"" 
ameli değildir. 

Bunlar. daha hala evvelki halife
lerlc onlann muhıtindekilerin van
lıs düşüncelerini takip edivorlar: 

Fakat Bai!dadda bulunan bir ta
kım hasetkarlar, Halıfe Me'munun 
bu hareketlerini çekemediler. Der
hal halkı i!sada ııırıstıler. 

isminde bir Müsevidir. ruşa kadar, komple olarak ta bir lira-
- Günaydın!.. İkisi de 15 kuru&luk pilleri 4.5 kuru- dan fazlaya satılmaktadır. 
Diye cevap veriyorlar: Meriç'le 

ı 
la daha ıiddetle mücade· 
le edilmesi için dün vilii-

\ 

yetlere bir emir göndere
rek muhtekirlerin aman-

Berliıt ve Viyanada iki haftaM 
cereyan edt:n sıkı müki.l<'melec '' 
müzakere] •rin fili uetjcesj hcoiı1 

göriil'ncdi. :\l:ıaıuafih bu vaıiyt~ 
ten ba;:ı ııetayiç ve alıkaııı istibro< 
etmek de kiilliyen mııhal değild~ 
Molotof Yolda Berlinde. mutut st 
yasetine de\'am ederek, mih,·erd_. 
azaıni istifade temin etmek i:-t: 
uıiı,tir. Bu nimetler bilhassa Beri' 
nin ta\as.sutih~ Japou-So"·yet nıii~J 
scbetlC'rini taııziıu etnt'-•k olubih' 
E•a•en iiçHılü paktı iınzal:ranlar11 

kafasında bu ahitname büahare ;i-

Fırat, Akdenizle Kar•deniz birleş-
ş:ı satarken yakalanmı&}a.rdır. Fakat pi- Gümrükte bu1unn ve hariçten ge1e-

-Me'munun bu hareketi, HiLl.· 
feti (Ali Resull e devretmek <le
ınekt:r. Hilafet bir kere (Ali Re
sül) ün eline ııeçer!:e, onu istirdat 
etmek, mümkün deihldir. 

yasad·1 C<'fJ feneri ve pil ihtikarı çok cek olan yeni pillerin de bazı kimseler 
ti: G .. d 

1 
genişlem~Lir. Tahlaka1ede eski kulla- tarafından saklanılmak ihtimali vardtr. 

- unay ın... ı nılmış piller 10 kuruş yerine 25 kuruşa Buna göre zimdiden tedbirler alınması 

ı •a bir fekilde takip olun-
1 

malarını ehen:miyelle is- · 
temi1tir. Aynı zamanda 
mmtaka ticaret müdiir
liiklerile liat miirakabe 
komiayonlarma da gön
derilt>rı emirle ihtikar ta-

- Me'mun, Iliırun Resıdin oğlu 
del?ilciır. Ve Abbasilerin neslinden 
de gclıncmiştir.·. Abbasi tahtına, 
(Alı Resul) den birini namzet gös
termekle. A-bbasi hanedanına iha
net etmistir. B!z. hu ihaneti yapan 

Işıkları söııen Türkiyede herkes 1 sııtılmaktadır. Ayrıca bu karlı alış veri- icap etmektedir. 

Diyorlardı. 

adamı Halife tanımayız. 

biribirioi ~örüyor, herkes biribiri

ni tanıyor, herkes yürüdüğü yolu 
biliyor. 

Türkün ici aydınlıktır. 

* 
HaEk .'ıle'm10n~ bu yolda telkin

ler va1J1I1ışlardı. Fak;:ıt onu düşiin
ce"indcn ccvirmi;1'e muk'.edir ola
m.ır ·-]ardı. 

Bu ~ebeoten dolavı, Halife Me'
mun. İnıaını Ali Rızayı Horasana 
da,·et el.misti... İmamın Horasana 

Diye, isyan ettiler. Ve Hilfı.fet 
makamına, csbak halife (::Vlehdi) Tfük toprağını, Türk denizini, 
nin oğlu (İbrahim) i gecirmck is- Tiirk havasını al•dınlataıı ne sade 
tedilcr. Alıp camive götürerek, 
kendisine biat verdiler. 

l!Clmesl ve orada. (Vcli_aht). maka- Me'mun, derhal Türklerden ve 1-
mına gecnıesı. ayrıca bır fa)de da- ranlılardan mıirekkeo bir onlu teş
ha temin edecekti. O da. (Al.i Re- kil ettirdi. Bu orduyu Bağdada 
sül) e karsı son derecede~ hurmet eönden!i. 
ve muhabbet besliven (Turk> lerı Asiler. mukavemet etmek istedi-
mcmnu:1 etınekı.kı. !er. Fakat kısa bir muharebeden * sonra, buna imkan göremediler. 

Perişan bir halde Basra çöllerine 
(.Mcrv) .şehrinin büyük camisin- doğ'ru firar ettiler. 

hilkatin güne~i. ne de sade insan 
oğlunun kesfettiği ışıktır. Türkü 
ayduılatan içindeki inançtır. 

Türkiye aydınlıktır. 

Selami izzet SEDES 

PiYASA 

Ekmeğe 30para 
zam yapıldı 

Bu sabahtan itibaren 
ekmek 12 kr. 10 para 

Ekmek narhını tesbit etmek üzere 
dün Belediye Daimi Encümeni Vali ve 
Belediye Reisi LUt!ı Kırdarın Reisli
ğinde toplanmıştır. Neticede Toprak 
mahsı.:lleri O.tisi ta.rafından İstanbulı 
verilecek buğd:ı.yların Derinceden tes-
lim edilmesine ba;:l.a.nilinas1 ve imaliye 
üt:relinin artmas münasebetile bu ~u

retle bu sabnhtan itibaren ekmek fiat.-de. muazzam bir içtima akttıdildi. Asil<'rin halifesi olan (İbrahim) J ·ı · l l 1 -
Jl.Ie'mun, varıma (İmaım Ali Rızıi) bir müddet. şurada burada saklan- ngı iZ er C yapı an go- ıarına 30 para zam yapılması kararla<-
yı alarak. debdel>c.i bir alayla ca- dı. Fakat ordu avdet edipte ortalık rüşmcler devam ediyor tırılmı;tır. Ekmek 12 kuruş ıo paraya 
mi ve ı;eldi. Burada, l:ıütün devlet sükı'.ın bulur bulmaz. tahrikata 1 satılacaktır. 
erk<'.cnının ' Abbasi hanedanına basladı· Hatta Bağdad ha valisinde İngilizlerle y:ıptlan ticari görüşme- Bu zammın .10 parası nakliY", ıo pa
mensup bir çok zevatın, ve her ta- bulunup ta hareketine engel olan- ter ~;ok müsbet bir ~ekilde devam etmek- rası imaliye ve 10 parast da halitayR 
raftan davet edilen J.ranh ve Tu· lan cildiirtmek için fedailer yolla- ledir. İngilizler şlmdidcn geçen sene el:slra buğday i!Ave edilip ça~niyı elana 
rantı esrafın huzurunda minbere dı mükemn1ellestirmek içindir. . Fransa tarafından yapılan Tütün mf..iba-
çıkararak bir nutuk söyledi. Bu 1b h · b · t ft b tı 
nu·.kunda ı'mparatorlu''"n vaziye- ra un ır ara an u sure e yaa teahhütlerini de üzerterine aJ.mıs-

"~ mevkiini tahkhne çalı.sırken. diger tardır. 
tini izah ettikten sonra, (tamamı taraftan da 'Me'munun etrafındaki .. .. . 
Ali Rıza) va isaret ederek adamlara gizlice haberler ııönder- Esıe tülun pı,.asası bu ay. sonuna 

- Şu zatı ııörüvor musunuz. di. Bunlara. fevkaliıct.. oarlak vait- 1 •ı[inı atılacaktır. Amerilı:an fırmalan 
işle o. (Ali Resı'.ıl) ün riyaseti ve !erde bulunarak, Halife Me'munu da müb•yaata hazırlanmaktadırlar. 
!!hli İsliımın hakiki imameti maka- ııöuien diışıirecek hı.lelere teşel>
mını is~al ediyor ... O ve ben .. ilci- büs etti. 

Dünkü ihracat 

miz de (Abdulmuttalib) in torun· O esnada bayram ııelmisti· Arife Dün ~ehrimizden 250 ])in lirbk ibra· 
larındanız. Yani. avnı kanda.n ve ııününün ııecesi Halife Me'mun. cet olmuş, şimal memleketlerine deri, 
aynı candanı.z... Suret ve sirette, l İmamı Ali Rciyı davet etti İsviçre,.c banak, deri, Bulgarlstana ve 
Hilifete cümleden liyakatlidir... - Ya İmam! .. Senin varlı.iiındaıı 

'lunanist.ana balık, İngiltere ve Alrn.an
Ben. kendisini kendime hem (Ve- esasen ml!mnun olan halkı. bir kat 
liaht) ve hem de (Müşavir) ilan e- daha mesrur ve sadan etmek isti- yaya da muhtelil rnaddl!ler Cönderilmiı
di>orum... Sizler, ne buyurursu- yorum. Yarın, ·bayram namazını lir. 
nuz! halka sen kıldır. İ•veçten istenen mallar 

BELEDiYE 

Fırın ve değirmenlerin 
kontrolü 

Şehrimizdeki fırınlarla değir
menlerden gayri muayyen zaman
lar<!~, en aı: haftada üç defa elanek 
ve un niimunelerinin alınıp tahlil 
ettirilmesi için dün Belediye RBis· 
liği tarafından · kaymakamlMlara 
bildirilmiştir. 

Hamamlarda uyuzlulara 
yer ayrhacak 

Asker aileleri. 
ne yardım işi 

Karar lastik edil:rae 
bugün tevziat ".•r 

kiplerinin arttırılması 
muamelelerin sür' aile 
mali ittenilmiıtir. 

ve 
ik-

l tiha~ edenlerle Iacar, Ruuıeıı, lı 
1 Jovak ilah .. altı taraflı olduğu gı 

1 
Japonya ve S. Kuı.~·anın iltibakil 
de tak,·ive bulmağa değer bir ve> 
kadır. Hatta Fransa ve İs'1anya•-
ve Balkanların bundan hariç ~·· 

1 1 
nıası bile temenni~·e şa~ an dc:tt 

ADLiYE Y. Polis d!r. ninaenaleyh 1\1o>k_o,~ıuıı b Belediye muhasebecisi :Muhtar 
Acar <lüıı aiqam Ankaraya gitmiş- ____ emeli Berlin ricalinin kuloğına Jı 
tir. Mumaileyh, asker~ almanlar•n ---- gelen bir nağmedir. Fakat ,\ln•j

1 

aılelcrine yapılacak olan yardım- M 6 şh J Ç devlet adamları llalkan , .• Boğ•' 
tar için Bekdıye bütçesinaen ~o lV.I e U SU in meselesini ı.~rı~tırınca şüpiı 
bin lmJık tahsisat ayrıln,a>ı hak- J 7 k 1 l ki Sov;·etler, tıi.vizat ve kar,,ıhl< O 
kındakı Şehir Meclisi karar:nı Da- I' Q a QTl olursa olsun, bu bahsi çok kurtf 
hilive Veklletine tasdik ettirecek- lamak tlll'aftarı giirünmemiş!er'~ 
tir. Bu ta'Clik, ·Lugün öğle) c k:ıdar Şu halde Balkan tarafı asgari ııı' 
yaptldı,i\ı takdirde mulıasebed le- Mahkemeler akşam- kavemet arzeden bir saha değild~ 
lcfonla keyfiyeti Belediye Rcislıgi- Q k d Bahmus ki , talyaıı _ Yuııan nıii<,. 
ne bildirecek ve oradan da bzala- ları 18,3 a a ar del .. i hi~ de sühulet ınanzar•· 
r.ı emir verilerek tevzıata baslaıı:- d k 4 lacaktır. . kabul e ece göstermemiştir \e btuııı temin cd• 
Diğer taraftan pasif müdafaa i~- bazı ;:;o,·yet gazeteleridir. O nıalb~· 

Yilz saatinin tatbiki dolayı!.ile nöbetçi at ki d .... , ... okr•sı'lcrdcn ·ı·.··ade t~~ !erinde çalışacak olan mahalle c- • M ~ • , 

m;ıhkeı;-•,e]eri cu:-ır.ü me~huci. h3idsele- t ı ·· t 'ld' kiplerinin teçhizat bedellerme sar- ancı arn mu emayı ır. 
ı·ini akşamlnrl en geç 18,W a kadar ka- Ş h l d• fcdilmek üzere tQplaıunası icap e- u a e atıl ve battl durmak . bul edeceklerdir, Bu saate k.adar adli- I .,.., 

den 320 bin lira paranın ~ehrimiz- Aman siyasi ,.e a>keri ricali ,,. 
yeye yı.;t~tirilem;ycc-ek hadiseler ertesi · k b b•i deki bina vergisi mükelleflerinin caız \'e a il olmadığm• ı;-öre, • 
sabah saat 7 de müdd('iumwnih,i::e t~- t 

verı?ilerine onda bir nisbetinde bir ka tesvi\. e suretl~ri derııiş etııı' 
Hın edilecek ve al.Aka.dar malık.en1eye v 

zam icrasile temini için Şehir '.\.fec- lazımdır. Esasen mib Yel' ötedeıı.-
ıie:\'!tolunacaktır. ~ 

!isi tarafından verilen kara,- da ri lspal\\ ayı itina ile hazırlııın'' 
Muhtar Acar tarafından Dahiliye Karısını bıçaklıyan tadır. General Franko~·n daha t 
Vekaletine tasdik ettirilecektir. ... mahkum oldu şebbüsiiniin başında >ardım i.,.. 

etmişlerdi. Muva(fakiyetinde 

Ku·· 1-u·· k Hab 1 Bir nılıddet evvel, Şehr<!minind~ ola- " 
T r er 1 ••n İstn 1 Rcvna..ıc geçımsizllk yuzwı- çok _mihvercilerin gayret ~· ~ 

• • 4 den karc:il M~"siyey.ı 4 yerinden bıçak:- ?1-e~ı vH.rdır • Bu memlek.eti_n ~)' ri 

* 
Beyoğlu İstll<W caddesi No. 69 la ağır yaralomı,ıtı. Ismailln G ncı asliye i lngıltereden alına~~ bır ınli~\. 

daireyi mabsusada bulunan Çocuk E- ccı..a ınahkenı~inde yapılan muhakeme- tll 

Dedi. Dedı. .__ t -"'· d 1 rı- t d't 
İ Al

. R • H ı·r . k uvççon ~•ar ara m=~caa e ı-
Camiyi lebalep dolduran halle, mamı ı ıza, a • .enın rn- ~ 

da ,·ardır. 1701 tarıhınde keudiS' 

sirleme Kurumu Beyoğlu kolunun açhğ1 ~i dün akşaın bitmi.j, sutu sabit görülen den nez~~dil.en Cebe.~üt~rık'ı ~'' 
Çocuk Polikliniği çocuk doktorlanndan Jşmaıi, kamının başka erkeklerle geı- muş degıldır. Buı;unk. u. H•tl .ı 

Ham:ımlarda uyuzlular için yer N s b ti b A)w• 
tefrik olunması ve ayrıca •UYUZ Fu.at Tanerinin yardımile her ta!ta Cu- mesi tahrik maltiyetinde l\afületici se- azırı uner ara~e ı .. ": ~~ 

candan ve gönülden cuşu huriıµ dısine bu derece yüksek teveccüh- nıiş, memleketimizden anason, anason 
ııeldi. Binlerce halkın ağzından !er ııöstcnnesinden hoşnut değildi. 'yeğı, kaziyGDe, kimy:""on. nane yağt, 
ııürlil't'n: Bütün bu hareketlerin (Ali Resul) fındık, yabani güt m.,.ves4 balrnumu, 

- Memnunivetle .k•bul edivo- alevhtarları tarafından fena lef- sucukluk bırinci nevi ko:rwı barsatı ve 

tedavi istasyonu. açJ.ması Şehir ma ve Salı günleri saat 10,30 dan 12,30lbep o1arak kabul edildi,linden, ıo ay taraftarıdır ve yenı reıımın en tt 
Meclisinin sıhhat encümeni tara- u kadar !ak:ir ve kim!oleSiz çocukların 2G .giJn hap<::(' \'e 1':' lira mahker.ı.~ mas- fuzlu :şahsiyetlerinden biridir. 
fından dün Meclis hey'eli umumi- muayene ve ilfıçlannı da bedava olarak rafı ödemege mahküm edilmi>tir. de bu kadar koz varken İberik ~ 
Yesine teklif edilmi• ve bu teklif venneğe baflanuJlır. E .d . .. rımadasında, Balkan sibihceıı 1 ..., mniyet miı uru · d ı · rıı• 

ruz. sirlere ui!Tatılarak ~ünün birinde kitre isterurı~tir. esas itibarile muvafık ııörülerek * Belediye heyeti fenniye müdürlü- Ankaradan döndü ~ı? e,n:v::~ amd ıyan şeyı yap ~ 
S<?sleri. caminin kubbesinde sü- iyi neticeler vermiveceğine kani tetkikat için Belc<iiye Reislıgine ğünün bulunduğu binaeın ihtiyaca g•Y- ıçıa i aba web7.oldür. 1 

rekli u~ultular husule ııetirdi. idi. 1 Ankara borsa~;; havale olunmw;tur. ril<Mi geldiği görülrnüştilr. Diğer ta- Bir kaç gün eV\·et Ankıınya gitınil kıskactan biç olmazsa birini fıı•1 

Halife Me'mun. bu hareketi ile, Buna binaen; nıftan ıehrimizin muhtelif semtıerinın olan İstanbul EmııiY"t .Müdürü Muuıf- ca sıkmak hiç de fena değildir-
QOk büyük bir isabet ııöstermisti. (Daha va:r) _ 2 • 12. 940 M V TEFE R R J K imar plim ve maktalannın halka teşlıi- fer Akalın dün sabahki ekspresle şeh- İngili• Başvekili :Uister ÇÖ 

O "u'ndcn ı·tı·baren art· ... tu··redi (Ali ~ ------------ ri için bir salon bulunmasına çalışıla- bu siituolarda tahlil ettig· iıiı ,J 
"" LA rimize dönmU~lür- Eınniyet Müdürü- J':; 

e\ !atlan) -birdenbire inhıliıl etmis. D E N 1 z ı Sterlin 5.24 Askerlere iki bin liralık caktır. müz D:ıbiliye Vekalelile temas ederek nutkunda 1941 )·ılı için çoğ9,J 
bulanıık suda balık avlamak isti- , l ıoo Dolar 132.20 k d ·ı· * Modern İstanbul limanının cYen.i- . 1 . 1 . etrafında malQmat ver bir denizaltı harbine hazırlan 

·~ er gen erı ıyor eınnıyc ış erı • yenler. birer birer ortadan silini- E b 100 Frc r- kapı> da tesis olunmasından k•t'i- t icap ettiai kanaatinı~ ı'zhar edif , ene i yapurlar ye kabotaJ· 
100 

· miş ve dirckti!ler almli ır. ~ 
vermişlerdi. Liret Şehrimizdeki bazı bayanlar as- yelle vazgeçilmiştir. Yeni liman Kara- du. Dünkü bir Röyter telı:rafı ' 

Mc'mun, (Ali Resul) e muhabbet Ankaradan gelen malumata J!Ö- ıoo İsviçre Fer. 29.6875 kerlerimıze şeker göndermek üze- haköydadetnes~sal0ı~uanaza0r~':ıı:adar uzanan sa- 850 lira asıran manitacı ziye
1
ti daha a ıkça anlatıyor: Ar•' 

ve hürmetini baska seı·Ierle de re. hiikumet ecnebi vapurlarının rno Florin re 2000 lıra toplamışlard!r. Bugiin • talyanların Epirde \•e ,. • · • " Sabıkalıl.ıırd:ın Krrşeblrli Manitacı · . .,ı 
isbat etli. Kerimesi (Ümmül Faz]) fevkaliide ahvalde limanlarımız a· 100 Rayişmarlt Vilayette Valinin reislij':indc bü- * universite hukuk fakültesi tanı- vutıu~ta u~raclıkları mağlı.rbı~, 
ismindeki dilber Abba.;i prensesi- rasında işliyebılmesi için bır ka- ıoo Belga yük şekerciler toplanarak bu hu- fından orduya kış hediyesi olmak üze- Bekir, İslanbulda tcdavi7 e gelen Bod- !erle ltalyan donanmasının yev • 
ni. İmamı Ali Rı.zıinın oğlu (Meh- nun projesi hazı.rla:ınıştır. 100 Dral1mi OJl975 3Usta görüseccklerdir. re toplanan paralarla 250 çili yün eo- rumlu Hüsnü'ye Cağaloğlunda dolqır- darbeler Almanyayı yalnız kel'"' 
medl ile evlendirdL Yapılan muh- ıoo Leva 1.6225 Ayrıca şekerciler de bu şekilde rap, 250 çiCt y!ln eldiven ve 250 yün ken rastlamış ve hndisini de tedavi b .. bil 
~em ve mutantan düi!ünde. hazi- Eti Bank, ihtiyacı olanlara too Çek Kı<><-u hediyeler vereceklerdir. fanila alınmıştır. için gelrnis bir Kırşehirli Cibı eosterettk ~inin ir iş J.ore be. ec~ğine v:ıı>'r 
n eler dolusu n•ralar sarfcdıldi. ıoo P~eta 13.!IO Dün b tan 'tib ahbap olmuştur. Bu ahbapbtı çolı: ça- sebeple m are lerın sa ı ~ bakır verecek -· M·ıı· M·"d f Vekil• ld' * - sa ah ı . aren devairde bizzat kendisinın intihap etıl'··~ 

O tarihe kadar (Ali Resul) • e ıoo Zloti 1 1 u a aa ı ge ı Kanunuevvel maaılarının tevzi olun- buk ilerleten Bekir, Hüısnunun· 850 ın· a 
' lıizun geldiğine ikna elmiş go 

mensup olanlar si vah sarıklar sarı· Eti Bank bakıra ihtivacı olan sa- ıoo Pengö 26.5325 Milli Müdafaa Vekili Saffet Arı- j masına başlanmıştır. Asker ailelerine parası olduj!unu ö~nince bu parayı mektedir. Şundıki manzara AJrıı" 
yorlar, siyah .lrusaklar lmsaruvor- nayıcilere ve esnafa bakır verecek- 100 Le,. 0.625 kan dün sabah Ankaradan şehri-ıyardım için; 100 liradan fazla maqı o- saklamak üzere kendisine vernıele Hüs- d• 
]ar .. ve, icabettij!i takdirde. siy•h cektır. Banka mıntaka ticaret mü- •oo Dinar 3.17$ J'.liıe .. ~elmiş, Haydarpasada Vali; t.ıınlardan 3 1 nisbetinde tevkifat ya. nüyü ikna e~ ve pararı alaralı: or- yanın siyasi veya sair sebepl•'-tı1 
sancaklar kullanıvorlardı. Ve bu durlüğüne müracaat ederek her 100 Yen 31.l375 Örfi ldare Kom~~-'· İstanbul Ko- pılmışbr. Em!Ak ve Eytam bankası da tadan ka,.bolmuştur. Zabıta Beltiri :ra- dolayı Avrupamn cenubll ŞS'~ 
suretle de ,biribirini müteakip şe- müessesenin ihtıyacuun tesbitini ıoo İsveç Kronu 3UJ05 mutam ve Partı müfettı.şı tarafm-ıdün askeri matullerle şehit anaların.ı nt.ıımış, paralan aalıibine iade etıru,Ur sinde askeri harekata derhal ili 
bit edilen (Ali Resfil) :in matemini istemiştir. 100 Iluble dan karşılanıını.ştır. 3 aylık maaşlarını tevzi etmiştir. 1 • lamamak ve müca<lelesıni gal"I' l 
============== ======================================================== 1 * rafında havada ve denizde giltereye karşı devam etmek. 1i, 

ç~ıt;;;;vnndlo~nl 
Yazan: lJAHMUT YESARİ M 

Burhan Şevket ihtimal güründü
ğümlen gençti, belki Cemil Kazım
ın aralarında bir iki yaş fark vardı. 
Fakat yıpranmış çehresine, yorgun 
sin!rlerine, ispirtonun büzüp di
diklediği, poı-suınuş cildine rağmen 

Kudret: - Nasıl tanınıam! Tam Kudret, Cemil Kazımı .. t ı her 'gün bıraz daha genç görünmek 
gos ere- . t . C ·ı K" ., . ·ı 

U~ sene Pariste beraberdik. .. Sonra rek: ıs emesı enıı azıma t;;<sınme ı e 
Şevkete dönüp uzun uzun baktı: - Biz, teyze çocuklarıyız._ karı<ık bir azap veriyordu. Bu 

_ Hiç değişmemi"in Şevket..., Se\ ket, yelej!ınin cebinden çı- çehre, su hale gelebilmek için kim 
f;ç s~ne evvel neysen yine osun. kardıgı tek gözlugıınü _kaşını,. a~- bilir ne fırtınalar geçirmiş, ne ze-

Biraz tıknaz, orta boyu, dlisük zı.?' .. o}:natarak c_ıd_dı, muhı_m bır ış hırlere balıp çıkmıştı, 
onıuılarile Burhan Şe\kete güzel ı:orıı~uyormuş gıbı sol gozune yer- -,Bu at!aın g-ülünç olmaktan kork 
denemezdi. K:ılın dudaklarının üs- l~tirdi~ K_udret~e, Ccnıi~ l{flzıma muyor nıu'!• L3kın, o, neye ve ki
lünde, iri, pat burnu, ha lanmış bir dıkl..atlı dıkJ<atlı baknıaga başladı mc karşı gülunç olacaktı? Hayat· 

. . , . ., ayaklarının ucuna basıp topuk- t f · d b k b' d 
et parçası gıbt duruyordu. Burnu- 1 k ldı k b' "dd t 1 a, ne sın en aş a ır şey üşün-

d ki ~ arını a rara ır mu e sa - · k' · b" nun kenarlarında du a arına dog-
1 

d k b. mıyen, zcv tnı, arzıısunu en u-
. . . . . an ı, sonra ararını verm.ış ır k b b k t d · 

ru ıkı hd cı~ı ın~n kırışıklar çene ad•m sükiınetiyle: yü ir a anıran, atma, her ıa-
çukurunda bırleşıyordu. Şakakta- E 

1
• .. '--b t k 'b" man istiyen ve insanlara karşı hiç 

• - .vve a muşaue e yo ~ı ı b 1 ı 
rında pomataJar,_ bug~ıl_arla ka;ı:- göriinüyor. Fakat müdekkik bir ir şey borç u o nuyan bir adam 
betıırılmek ıstenıldıgı _ _ı(nı da~ı~ zı- g-öz için lıiç de öyle değil. Çehrele· i\in güliinç olmak, kıymetini, kuv
yad!! lıırpalanar•k haııf hır cıla •I· nizde müşterek hatlar var. Yalnu: vctini kaybetmiş bir tehlike idi. .. 
nıL' bir\ok çizgiler \ardı. Saçluı doktor biru Y•şlı!.. Yüz burusturduktan, gözbebekleri-
kı m n dokülerek alnın• fazla bir Cemil Ka-.ımın kulağına eğilmiş- ııin tozlu bir ayna kırığı gibi par-
açıkJık ,·~rn1 i~tL ti, sesini ~·ava~latarak: 1aklı~l ..;öndiikten sonra her gün, 

- Peki anun., kim kimi ~etirdi? - Bizler için bu, tehlikeli hir her dakika biraz daha uzalılaşan 
Kudretin bılnıeyi~ine nazaran dok· mevzu, d~ğil mi doktor? bir hayalin peşinden, göğsü tutuk, 
tor olro•lı! Ceınil Kinm omw:larını Mlkli. dizleri titriyerek, dü~c kalka koş-

mak güliinç olmaktan ziyade lıa- Pek zarif, pek ince bir nükte * 18 yaşlanoda Trabı.X>nlu Nerlrnaa rinde olduğunu göstermektedır 
ziıı değil miydi.! sarfctmi• gibi gu"lüyordu: adında bir kız hizmetçi olarak gtrdigi 1 d "" • man arın Kanarya adaların a •·. 

Şevket, elini çenesine götürmüş- - Bu, bizim enişte beyin tabir- iki evden bazı eşya çalmış ve kaçmış? terdi)>leri faaliyet bu noktai rıaı 
tü: lerindeu... tır. Yakalanan Neriman dün birinci 

Dokt 
.. b h dan manidardır.. . 1 

- or, sızı ureya •rume• - llurşit bey biç Yaluıcığa gel-· sulh ce.a mahkemesinde sorcuYa çelı;ile.. r 
fendi mi gönderdi? miyorlar mı? rek tevk'f olunmuştur. Londranın kana.ti şudur k• ı 

manya Balkanlarda siyasi ' 
Cemil Kaz1J1J başile •evet. de- .~ U.:ıy.r. Buradan &idip gelmesi * Ortakôy - Bebek :rotu üzerinde askeri bir hareketlen ~imdilllı. 1 

di. Şevket laübali bir tnır alarak guç... ısta' vrinln Camlıbalıçe Cazinosunun · t' S t R d 
ge~n~ış ır. ovye usyanın . .,. 

onu kolundan tutup sarstı: JSiı::ir, 'olun kanannd~kı bır' ya. ko-mur·· J"~ tavanı binlenbitt ""km;;• ,.e 1 k · · t ,, u... ,,... - n1u, ita yanuı as erı vazıye ı, 
- Beni yine ziyana soktun dok- bani gül fidanı kümesinin arasın- 0 sınırla kömürlükten kömür alan is- garistanın veya YugoslaYf' 

tor! Dürnevle bahsetmiştik. O, dan başını çıkarmış, kollarile işa- tavrinin kaynanası Marl ankaz altın- ki . · · . 1 
t d k b • d mesle erı, menlDllD ıcap atJ.., 

•hu telgraf üzerine muhakkak re e ere aı;ırıyor u: da kalarak: yarab·-·- - •-•-vı· altıııa il · t • 
....,..... •ç ~ :;llı birçok fımi er bu vaııye • 

doktor gelir!. dedi. B2n de •zan- -!. Doktor bey ... Kazım beyci- alınmıştır. rinde tesir icra etm4 olabilit:,.' 
netmem .• dedim. ğim ..• Ne olur, bir parçacık gel- * Son Yirmi dört saat içinde dört<>- halde harbı tekrar Ingill~"~ 

Cemil Kazım, gözlerinde cebri mez misin? tomobil kazası olmuştur: Şoför Süreyya- esaslı düsmaıta do~'l'udan do~1 

.sahte bir gülüşle, hiddetten du- Cemil Kiizun, Burhan Şevketi nın idaresindeki 2532 nwnaralı taks4 te\·cih zamanı gclnıi~tir. Bu d~ 
daklarını ısırarak onıı dinliyordu, unutınu~tu: Süleymaniyede Rukiye adında bir kıza n!zaltı harbini şiddetlendirnı<~; 

- Ne var Nigar abla? ı·ı ı ı T. ~· ve< o; soz söylerken snrkıJ~ iri burnu, çarparak yaralamış, ıoför Sadiııin ida- ~e ı e l'·apı acahltr. a ... ,,or !.il 
- Kuzum doktorcuğum ... Azı- Is 1- d b .. !" Balı'"' kanatları gerilerek yayıklaşıyor, k 

1 
resindeki 3599 numaralı taksi Fatihte ·panyaya .. a aı· u un ~ 

k .1 · 1 · .. cı ge ··· hit sahiline malik olmanın ~l" 
o,·u :t·eşı ı:oz crı guneş vurmuş Cemı'l Kfiztm bir sı .. rsyı•ta sed~ Ohannesin arabasına çarpmış, araba '( d ~il ' • d ettiği faikiyetten istı a e eu • 

~·ılan sırtı gibi vakit vak.it parlı8 den atlanıı~tı: parçalanmıştır, toför jira,:ririn i aresin- k d k . il ı· bO ' istencce eme tır. at a ıf 
yordu. _ Bir yerini mi uıttın yavrnm! deki 1570 numaralı tabi Beyoğlund> f d K d 1 k dşf 

Cemil Kazım : - Vallahi bir şevim yok. Ne 8 yaşında Mul!lttine çarpmış, muhtelif a e anana a a arına a f, 
d 

h f d 1 · .. . _ mil olunacaktır. İngiltere~·· ,,. 
- Sa iye anrme en i nerede? olur, sen buraya gel .. Bak ne gös- yerlermdcn yaralıımJJlır. Şo!or Melınıe... cek J?enıilcrin yollarda geniş 
Burhan Şe,·ket, elile bağın yu· !ereceğim. ~in 15~1 n;ımaralı lalı:sJ._ ~mobili Sula~ yasta batmlması~a ça~ıl~~~ 

karı kanı tarafını gösterdi: Kazım, Nigann se•lendiği yenı Idaresı Y•gçılarından Şilkrüye çuparalı: böylece abluka şıdJetlend_iril ~' 
- f~sme önünde arabadan indi- giderken Burhan Şevket arkasın· muhtelif yerlerinden yaralamıştır. Şo-ı tir. Oi~er taraftan ,üpbesıı ~ 

ler. Bir nhpaLR uğrayacaklarmış... dan: förier yakalanrtllf, yaralllar ted;ıvi al· muharebeleri ve İngiliz 5.,lıirl'ı 
İlıUmal laia yekiln çekemediler. (ihkası var) tına alınını;;tır. (Devaııu S.. ·i, Sü. 3 te 
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Kaybolan mazı ızlerı !5oz•ya kat•yc 

ASKERi MEMUR KANUNUNUN '· Bulgaris~and~. 
.. .. ıaşe komıserlıgı 

DORDONCU MADDESiNiN TADiLi faaliyete geçti 

Romanya ... 
Yauıı: NİZAMETTİN NAZİF 
Bükrc~le kan gövdeyi götürüyor. 

Ne oluyor? Bir harbe girmemek 
içiu o kadar çalışmış, c.;abalamış 
olan şu Roınanyanm başına gelen 
nedir? 

.. Şu Romanya, eğer bir harbe gil'-

Şunu anlıyorum ki, ma
ziyi, bize, müzeler l.ile 

Dün meşhur b<nacı dükkinların
nuıı eşi. Bir gün, iki arkaıls;a bun- dan birinde dört genç kız, leblebi 
dan bahsedecek olmuştum. Gen!'İ: ile boza içiyorlar, )alı ut ) iyorlaT~L 

- Satrancı urafa! 0)-·le ya leblebi ile olunca bun:.1, .a· 
Dedi, dedi, yerlere yatlı; güldü. de içmek denemez. ı,;n i,ı nde buza 

Yaşlu~ası da gü1ınez mi? olunca, tabii sade :yemek deneıuez.. 
Mazinin bazı hatıraları var ki Siz~n anlıyacagw ınız, irınckle '· ·cnıt..k 

k d') . • • . . ' e,·ı unutulmakla kalmıyor, arası bir şey yapı;y-0rlardı. Uıntnu~ 
ı"ıı~lc~. de •giilılnç•! oluyor. yalım, güle, şakalaşa bu işi )•par
b Ş!ın ·~.ne ıniirckkep~iler var, ne tarken, içlerinden biri, ötekilcı'C d&-
ezır murekkebi, ne kamış kalem, di ki: 

/
.... • Vesika usulu konuyor

1 
mi~ oı..aydı, bundan daha çok ev· 

Mecı'ı·s du .. nku- ı·çtimaında ayı- Sofya, 2 A.A. (D. N. B.) - Umum! lat.nu kayb.e~erdi,.b°:?dan. daha ilşe koıniserliı:i bugün faalıyete başla- fccı :;artlar ı~ıne Dil dıışer~~ . 

h 
• • t t Bu kom.iscrli,i:io faaliyet saba&J Anadolu &Jansının verdıgı bır 

anın ı·ık müzakeresını yap ı ~aki husu>ata şamildir: h~b~e g?re yalnız dünkü kavgalar 

öğretemiyor. Bir devir, 
göç etti mi, ta11 tarağı 

topluyor; arkasından bit 
koku, bir iz bırakmadan 
gidiyor. Yüksek aan'at e
aerlerinden bahsetmiyo
rum. Çünkü onların devri 
yoktur. Yalnız, kendi de
virlerinin deha ve kabili
yet derecelerini ıö.tCl'İr. 

ne kalemtns ne m '-t . . 

1 

• a .. a, - Bozaya hır kafıye bubanıza 

/?::!. eçen sene, bir ı;iln •İk- 1 bakayım! 
~ ~anı. da oturuyorduk. 1 Hı~ düşnmeden üçü birden revap 

lbrahim Al· dd' G'. verdıler: ı - Hubub:ıt 2 - Elbi.sPler c Yün yumı bm Romanyalının canına 
.AnL- · b•,,,.(lnkil toplantısında aslı:•- ' " ' mal olmu~ Y.uan: Malımut Yuari <wra, 2 (A.A.) _ Büyülı: MilletıMeclıs yıne ~ d .. rdüncü mad. pamuk, mensucat>, 3 - L;ıtma, aydın· • 

M~hsi bugun Dr. 11.ızhar Gerıne.n'in rl memurlar ~an ununun ° lan ı..y- laıtTTia ve ınp~t malzemesı, 4 - Iıııf.a- y ~ ya~_Jananlar! 
bo,kllftlıgında topla.nmı~tır. Celseniıı 'desinin tadiline. dev:etd~emurdair ka- denler, kimya maddelerı ve kAğıt. 5 - k'Kı';;. 1~ılır onlar nekadardır? Ve 163 eyazıtla tramvaydan 
aç:ln.a:->uıı ınUteôkİp tab:ıbet ve şuabatı JJı.klarının tevhit ve ea u tun~d Maarif İaŞe karlları ve tevzıatı, e - Umum! ımk d ı ır nekadar köy yalulmış, r--ıııı; inin, kald.ınma çıkın. 
18.tfatlaruun ıa . d . kanuna nuna battı bir numaralı ce ve e kont.rol. ne a ar ev yıkılmıştır? .......,; 
ek l:lyıh rz~ ıcr~sınn ahırkk cı.kilVekAleti kısmlJ\da tashihat yapılmasına . Bi.disenin bitmek üıere olduğu- İn.kıliıp müzesinin çık-

anın gcrı ~rılıncsı a ın d birinci mü.- --<>---- 'h ed' · · · · B<l..}vek 'l 
1 

t k . , -~ara ait kanun IAyihalarının a nu ı sas ıcı en ufak bır ışarete mazını göreceksıniz. Vaktile orada 
" e ez t•~ı okunın.US, .n.ı..,.. • • • ti • ·· tehıi im3.r ınüdurlu~ü ile İnhisarlar u. ukerelcrini yapmıştır. a INGILIZLER r~s a~~mamakta o_ldugu~~a gorc, kutu gibi dükkBnlar içinde •yaı:ı-

.Müdur!ug\in 
19 

g b k !'isin•] Mecli• gelecek toplantısını Çarşamb kım bılir daha kaç ınsan oleeek ve cılar. ,·ardı. Yazıcılar, ayak ta.kı-
un 37 yılı bes3 ı 3 caktır maddi zarar h · h t · · mından tutun da, ortahalli ve ki· 

aıt koınun I;'.ıyi'ıalarını kabul e,-Iemiştir. gi.ınl.ı yapZI · (n- tara.rı ı inci sayfada.) ak angı ayre vcrıcı • ....., r ·anılara yüksele<:ektir!. bar ailelerin.. cahil kızlarıwn ve 

H Ahı k t 
• İ Bütün harekat esnasında hic bir Zavallı Romanya! cahil delikanlılenn •nime = aşk arbin neticesi U anın eSJr tanaremiz .kaybolnıarr:;.ştır. Her geleni en tatlı teile.sümler- mektubu• lcrini yatar ve okurlar· 

Londra, 2 (A.A.} - 1-2 İlk ka- le karşılayıp en ılık dostluklarla ılı. Şimdi, İnkılap Müzesinin kapı-

l k 
nun ııecesi dü>man tavyare1'ırinin bastığın o gıizel ve bir taze gelin sı önünde, tezgahını kurmu~. dak· 

"Ordu zayıfl•rs• bir 
tek Alm•n hayalını 

kurtaramıyacıkfır,, 
Lonarn, 2 (A.A) _ İ.,,·eç Gothandel 

&aı.etesı sunları yazmaktadır: 

ltafyanın ithıfatı ab U a !aalıvcti bilha.,sa Inııilterenın ce- yata;::ı kadar temiz kokulu bağrın- tilolu ikı yazıcı var. Gen~ kızlar , 

b 
.. k d nup kısmı üzerinde temerküz et- da birbiri:ıi büğazlaına~la me.gul delikanlılar, :\tüzeye gir;ıı rıkıyor-

yüzünden ugune a ar mıstır. olan şu nliitlarının haline acı! tar, bıı, gıinlük nafaka 1 için, cahil 

d k 
ksildi Nesıedilen resmi tebliğde bazı Bmtlnrdan hangisi hangisine has- vatandaş bekliyen iki Jazıcıya bak-

yüz • s• sın • binaların atılan yük.sek ıniiliiklı km çıkarsa cıksm, en kanlı yollar- mı~·orlar. 
Vaşington, 2 (/,..A.) - İtalyan harici )>oır.balar ve yangın bomlxılarile dan ulasılacak ve s~rcfi bir havli Yürüyelim. Ahsap Belediye bina-

ticareti hakktnda bir ra~r ~e~reden A- hasara uğradı~ı kasdediltnekte· münakaşa edi!ehilec<"k olnn bir ~a- sının önünd .. n başlı varak, ~in1di 
merikan ıiraat nezaretj, ~ıliz ablok~- dir. Bir kac ölü ve varalı vardır. ferden senin hi:;sen, senin k:irın ne· Üniversitenin bir şubesi olan •hi-

~oventry'nin tahribi, milletlerle dik- sının İtalyan ithaı.:.:.ının yuzde ~eksenı· Londra üzerıncı Londra m:nl.ı- olacak?. na = Zeynep llnıu.01 konağı" ınn 
tat.örter orasında olan bir harp ile kar·/ ni durdurduğunu bildirmek~dir: kasına civar kontluklar Uzer ine ve Hiç. karşısında, bütün sebiller gibi ku· 
ıılaı+Jğunızı gö>temıektedir. Şimdi an- &1porda verilen izahata gore Italya- daha bazı noktalara <ia bombalar Bu hadisenin şıı anda i•ah ede- ru, tarihi sebiliıt birkaç metre ya· 
laıiılıyor ki İngiltere ile /,.bnanyadan da yiyecek maddeleri !iallarının har~- atılmıs ise de ha.>arat ehemmiyet- bildiği tek ~ey vardır: kınına kadar, sıra ile kağıtçılar 
bırısi. ya harbi knzanacak ve yahut tes- ten evvelkinden yüzde 40 fazla oldugu siz:, ölü ve yaralı adedi azdır. •Petrol kuyularının rn1niyetini \!ardı. 
llın olaoaktır. Fak.at ne İngiltere ve ne tabmin edilmeklt.'<iir. Southamptonda Yanı:;ınların bir kat daha kuvvetlcnclirm~k· su- Buranın adı kiğıtçdardı amma. 
de Ainıatıya son nefeslerine kadar te:s- İalya, harbe, en esaslı ziral madde- Hepsi Söndürüldü retinde bir sebcpl~ toµraklarına kitapçılar ve ınürekkeoçiler de a-
lun olmazlar. Eğer İngJtere zayıflıTa- ıerden hiç birisini stok Y•P;::t''; Londra, 2 (A.A.l _ Ha\'a ve asker dökmü, olan t1ılmanyanın ralara sıkışmışlardı. 
etik oltırsa bu, imparatorluğun sonu de- girrni:;tir. Bilhassa kauçuk, bubu lı~ emnivet nezaretlerinin tebliJ.?i: •haklı değil mi imişim?• diyebil- Onlar, uc dül<"kinlırdı! llep~i 
lD.O!<tır. Alınan ordulan tereddut edece'< .-e nebati yai tohumlannın noksan gı Ge<:en ııece düşmanın yaptığı mek imkanını elde etmiş bulun- bo.vasız, tahta, çürük tahta, bo:valı-
Olttrsa komşu devleUeri der:ıal k.ıyam hissedilmektedir. . hava taarruzlarının baslıca hede- ması~ larının da renkleri atnıı~ hepsinin 
"<it!Col:lerdir. iıga, allındaki memleket- wmı. ablokası devam ettikçe •. bu fini Southampton teskil etmistır. çatıları s2rkıyor, e~ikleri cökılk. 
lordo bulunan A.lmanlardan tek bir kişi ınaddelerin noJ<Banlıiııun da gıttikçe Bir miktar ~ang:n <;ıkmışsa da bun * camları çatlak, hep,; de kış yn. 
<an.ını kllr\ornmaz. Zira var,ova ile Co- c;ddileşmeltte devam eyli_receği muhU.- ların hepsi ~afağa kadar önlenmiş- İstiklalleri ui:runda lıarbi kabul küf kokardı. Önlerinde bir de tah-
Ventry'nın intil<amlan vardır. nıcldir. Bu şerait dairesinde Jtaly_an 'n.iL tir. eden milletler, kabul ed~miyenler- ta, çatlak, hep<i de kış ,J, Ö;ykz 

_.,_...- leli, ha!tada beı veya altı etsız ıune Buıtün başkaca veni b'r tcbli~ den hem daha zeki, hem de daha ta, - tabii hepsi de çürümüş - di-

A 
tabi tutuimaiı ıözüne abnalıdır. daha neşredilecektir. hesaplı milletlerdir. Hangi harp reklerle tutturulan, tahta •kemer 

ımanyaya arka -o--- Sonlhampton'da Birçok bir mili tin hayatiyetini bu derece leri val'dı. 

d' K Y 1 Ç k ıld feci bir tarzda israf edebilirdi? Be ki • d kt b · 

Veyg
aD ID uman~ angın nr ı ar 1 ıı, çocu ugum a, mc · e e ı:-ı-

k d 
. Berlin, 2 (A.A.) - Resmi Alınan Nizamettin Nazil derken, defterlerimi, kalemlerimi. 

apı an taarruz danlarl• görüşmeleri tebliğinde cumartesi/pazar gecesi ·hüsnühat. lık elvan ka/iıllarını, 
d ) 

2 
(A.A.) _ D.N.B. mu- Southampt.on'a dalgalar halinde kitaplarımı, bu dükkanlardan alır-

(Başmakaledeıı evaın C~ne~r\,. ·den öğrendi~ine ı!Ö-1 yapilan hava akınlarında 60 dan AÇIK MUHABERE: dım. 
ki •kıllıca>1 da budur. İşte Blııdis- hab1rınb~t ış~ort Lyantesgse gel- fazla büyük yangın ve daha ehem- Ye•ilköyde Bay M. Hasip Gürak; O, birb;rtcrine sıkı ·ınıı;, küçük. 
lıın ~azın Amery bıLDU söylüyor. re: Rır a ~ eral Weygand, Fas miyetsiz diğer bir<;ok .v ang nlar Ben haklı olduğunuza iııanıyo- harap dükkıiularda bir bereket 
t' lnırılter~nin, Mısırdaki ~uvvetl~- nıı.ş olan . :umandaru General çıkarıldığı, büyük bir elektrik fab- rum. Fakat burada dinletecek ku- vardı: ne iste"ek bulurduk. Şimdi, 

1 •rttıkc2 mihverin harbı Akdenı- kuvvetlerı K blanka tayyare rikasma isabet olduğu, Test rıh- lak bulamıyorum. Hakkımdaki di.lc- Ankara raddcsiııdeki ·kırta>.iyeei
le naklederek muzaffer olııı~ ~r- Verır.ez ve ~~anı Verin ile brnında v~ ?.iğer liman mahallele- katiniz beni <;ok mütehassis etti. ferin• roğu, «revaçta• olan seyleri 
~u tahakkuk edemez. Nıteki~ 1 wargaıı .. 1 .. rındeki buyuk depolar:n alev ıçin- T k' - d · N N bulunduruyor, ••eşid· e aldırmı· lı;; 

1 
t r _eşe 1'ur e erıın. ., . ~ 

lı Ye olmuştur. Geçen ya:z ve nı- eörüsmus u W d tekrar Raba- de kaldığı bildirilmektedir. yorlar. l\fanmafih, Ankara cadde-
ayet eylıll ile biri.acit~rinıle ınev- Genera,1 .. eygan Londra, 2 (A.A.) _ B.B.C. İn- ---- - sindeki kitapçıların, k:iğılçılann 

k:t olan bu imkin, şimdi. "!~!.a.n ta döıı:mustür. giltere üzerinde dünkü hava mu- Dün geceki yangın çoğu, eski •Beya.ııttaki· kağılçılar-
lknıış gibidir. Mısırdaki ...,.ıliz J harebelerinde sekiz Alman tayya- dan hicret etmedirler. Ve heı.ı•i de 

:tdıısu, l\1areşal Graziani ordusunu Yugos a vy a resi düşürülmüştür. İnl(ilizler 5 arlık -modern• kırt ... ivcci, kitapçı 
.. Urdura~ilecek bir kudrete vardı- . . ·fada) tayyare ka.y.betmişler~e de beş pi- J'k • 'c:" b •k oldular. Zamaneye U)mak )azını. 
,., g bi, Italyan donanmasının Ak- (Baş tarafı 1 ıncı ·~~ lk a 

50 
!otun hepsı sağ ve salimdır. l I' Q T l Q Yoksa, hayat seli, insanı alır, gö-

d.euizde ve ordusunun Arnavutluk- göre Prens Paul Yugoslavya_ a ın - Londra, 2 (A.A.) - İngiltere ve türü verir. 
ta Yediği darbeler İtalyanın maddi eult kanlılık tevsiye etınıştır "da ve sahilleri üzerinde harbin başlan- - - y anJ l [ 3 
Ve tnıinevi kuvveİini bir bayii kır- prens, Yugoslavyanın sulhu ı bnıe t gıcındanberi düşürülmüş olan düş-
1*lıştır. Harbin siklet merkezi, roih- istikllW• arazi bütünlüğune ik' u~ man tavyare adedi şimdi 3006 ya Dün gece iMahmutpaşada Yesil 
V~rin lehine değ'il· İugilterenin le- edecek bütün Iı:om~ularile tetr. ;. m baliğ olmaktadır. Buryların 2986 direkte büyük bır )'an~ın olmuı;. 
lı!ne olarak Akde~ize nakledilmiş- arzU"lllda olduğunu teyıt o\mi,~lAli- sı Al'?~ ve yirmisi Italyan tay- bir çatı altında bulunan ı.ic !abri-
tix. PrCD• nihlly•t, Yugoslavya "-~·· yaresıdır. kadan ikıoi tamamen, birı de kıs-

"' · . n! rans masasında •=·- Mil· '> (A.A ) D N B İn · •ıarbin müstakbel sevkü idaresı- ııin bır ko e . ı fak.at bu . an, ~ . : - . · · '. gı-
ae ait İııg'I' d" .. ]en' Riııdis· kararlar netiCCSl olmadığın ' ,_ da lız tayyarelerının Torınoya bır h'.l-
•- • ız uşunce , mezarlık~nn d k 1 d'· 
... n Nazırının 

50 
beyanntile tee:r· istiklalin vatanıarının la anm cumun a ır ara uşerek patlamı-

Yüt etti;;ı'n İn ·ıtere Alınan- son uykularını uyuyan_ yugos_, vyed·ı- yan bir bomban n kaldırılırken an 
,.., e ve ngı , kanıJe temıur 1 ti ·· · ·· ki · ··1 

l'.•Ya •arka kapıdan taarruz• fik- en ;yi evl!Uarınm sızın l>a a_~nsı_ uzerıne.".ç şı o.-
tınde olduğunu açıkça meydana diğini hatırlatmıştır. C) _ Avala muş, uç kışı agır. uç kişı de haf1f 
"nrdug" una go"re karada kuvvetli ııeıgrad. 2 A.A. (B. B. · .. ·- Hn yaralanmı.ştır. ol ' " ııaşvekil muavını •• - La dr 2 (AA) D .. 

•n Alınanyanın daha evvel, bu aJannna gore, . . . Ma-"''in ha- . n a, · · -: un gece 
•rica kap t k İngiltereyi t köylü partısı ıefı Dr. ...- bn Wilhelmshavende Marınewerft de-
..,. ıyı ı aması ve ' -va bbilsilnde bulunu ur · · t ·hl ·· · 
;" unnnı. tandaki köprü bası mevzi- 1 yatına kasıt tete nız ~aat .. ezga arı uzerıne yapı-
llıden atın lı ı:izım gel- ı tur ,. _ lan hava hucumları hakkında hava 
_ ıya ça şması · .. or Macek ın ı;agrep t• · · tihb t '- ·· 
~1ez ıni" t.t h b' b'.tu"n •idde- Filbakik• dun, · ışt nezare ının ıs ara uurosu şu 
ti! 

. ~ e, ar ın u , . .. b. bomba pallam ır. .1, kted' . 
e Balk ı · t'kal' tehlikesı •·k· evi onunde ır . tafsı atı verme ır. 

\ 
an ara lD 1 1 ~ l ktadır /,.val• aıan- w·lh 1 h d Al uradadır B .. .. e ge-bil- p 1-. tahkikat yapmo .. : . ti . • ı e ms aven e manyanın . ·.- unun onun ._...... oı . - artiSının sıya.se nı .. h. d · · tt ""'hl 

men yan..111ıstır. 
Akşam 19,57 de, Galata ve Be

yazıt kulelerı, ıtfaiv ve, Mahınut
pasada yangın olduıtunıı haber 
vermıs. fakat, kuleler ııörü0 ıtfai
veya haber verıp de itfaiy~ yeti
şinceye kadar. ates, bütün binayı 
sarmı~tır. Yangın, Yeşıldirekte 
Hoca hanı caddesinde 4 nı.vnaralı 
ve bir katlı. Mustafa Tuncere ait 
Merserize iplik fabrikasından cık
mıs. aynı catı altında bulunan 6 
numaralı ve bir katlı Ayar Bar
burinin çorap fabrikasına ve yine 
avru çatı altındaki Muhsin Kibara 
ait mensucat boya fabrikasma da 
sirayet etımistir. 

iz, yazıya •kanıt' ka
lem. le baslndık. Bu-
günkii nesil, •kanıı.ş 

kalem• nedir, b.lmez, hattiı gös
terseniz, evirir çevirir, ne olabile
ceğini bir türlü kestiremez. 
•Kamış kalem• in kendine mah

sus reşk.ilatı vardı: Makta, ka
lemtra,, lika. Adından da anlaşılı
vor ya, - bngünkü nesille konuşu
yorum da! - kalemtr.,.la kalem 
yontulunca, kemik cınakta. 10 

listüoe konur, ucu kesilirdi. 
Küçiik ya~tıı, bu kalemleri aç

mak, hele makta vurmak için, 
neler •ekerdik. Yazıyı, kfığıtçılar
dan aldığın1ız ıniirekkeplcrte ya
~ardtk ve cchüsnühat. için, nıürek
kepçilerden •bezir mürekkebi. a
lırdık. Bezircllerdeki kamış kalem
ler, daha göz alırdı. O kamışları, 
öyle elvan elvan hale getirmek 
için, acaba ne zahmet çekiyorlar
dı? Sonra, yok pahasına satarlardL 

. <ı1eınov K 
~· e~LDde paketlerle odaya girmiş- - .oza! 
tı. Bıraz sonra, paketleri açtr p·_ - Bır daha bulun: 
rinçten, bakırdan divitler, ~aı:.- Bu "eter, pek az düşünercİi.: 
talar, kalenı tra far, likalıklar, nh- - '-"~-a! 
danlı çini yazı takımı. - Bır d:>ha! 

Odada, gene biı bayan vardı 0 _ Bu defa bir ha)li düşündükte1> 
kumuş, heoı de yazıyordu. Bu~la- sonra, ~~aınl.% biri bulabildi: 
ra, Çin nadisahının kızının peri - M_ınıoza! 
padişahının oğluna gönderdiı:i be- B' Bır dahaaa! 
diyeler gibi bakıyordu. bnl~ dah~ aı~m_a, ~ir .dahasını 
.Mııhterem lbrahim Ala~ddin birlik nk pek guçtu. Şu."~! onlarla 

Go\·sa, anlatnıak U, edi. .ıtıh>, ni- ~ d tc, ben .d~ du unu:'o-ordum 
lıayeti bir cins kuın, )8Zı)'ı çabuk k f" enksob nraı ıçlerind~·n esrner \'e 
kurutur. ısara o_ylusa: 

Ba\·an ~ııcrini ı-ırph· · ~ Bt~ldum, dedi, Boza• 
· . ' · Otekıler ·T· 

- Papyebuvar ci.cn ı:k gu u~rek: 
C.O\ a ba:-.ını sallı'" r· -

1
Yok salep, bozaya boı:a L.ali-

•' • . · · · ye o ur ınu? 
- ur3\'0. N" · 
- P .. •ki. hu •lika• uedii:iniz'! - ıçı~~ olma'>ın, mi" gibi olur. 
- lliirekkt"bin ir!nr konnr, ku- lleın de ~yle mükenıın 1 bir k~{i 

Je olur kı ... Boza: Bo,..a.' 
runlaStna nıilni olur. lı.alf'n1in ucu- Kunırah atıldı: 
na fazla mürrkkop golme7. - Anladım, anladıın. ı al 'k ı 

Sıra mnktalara gdınre, i~ sar- k 
1 <ı a en ınü emıuel oluyor! 

pa sardı. Eski hoca, anlattı anuna, .. 
ba'.\·an anladı ını biln1iy,·orum. Digcr ikh~i gülü~ürlerkrn ku:11-

rah izah etli: 
Bundan şunu anhyoruın ki. 111a-

1iyi, bize. 1niiı:elcr bile üi{rctenıi- - Biri )irndi ;i{iyet \·e leblebi 
ile İ(tiğintiz lıoza! 

~·or. Bir de\"ir, göç etti nıi, tası ta- -. Ya öteki? 

~~~\!o~:~~v:.:;a~~:asgı?d~~.-~r~ir koku, - Öteki de bozmak • ma,darın-
dan enıri gaip: Bom! 

\:'üksek san 'at t'serlcrinden bah-
setnıiyorum. Çünkü onların de\·ri ~ Ha~· di .~İnıdi hv bulduğurnu7. 
,-oKtur. l.~alnız, kendi dcvirlf"rinin kafı,t·c-Jerdcıı küçük bir nıanzunıe 

yapalur..! 
rleha ,.c kah•liyet derereleriui gü' Oular kurşu kalrnılc nıa. ar.ın 
terir. . .. . 

.1\rka\ında, böyle ~·üksc>'t hatıra· ~ncrıuerı uzerıne nıanzuınelerini 
!ar bırakarak gö<;Üp ;;iden de,·irlere aralarken, yan gözl~ ına~a\· ı s.ü.z-
ne mutlu! mei{e basladun. Basladun amma 

:\IAJDlt.:T J:.ESARi iderinden biri, burıu çak;nra n~ 
dese bei"cnirsiniz:' Bana i~ittirttek 

------ lıi:r ~esle demesin nıi ki: 

R - Bu adanı gazete n~uharriri oman ya ben rcsiınlcTinden tanıdım. :'flulla'. 

(Ba.~ tarafı 1 inci 3yfad&) 

nin başında bulunan şeflere karşı 
müfritlerın hazu·ladığl genış bir 
suikast teşkilatı taraiından yapıl
dı.ğmı göstermektedir. Ger.erat An
t.oneskonun gaybutıetin<ien istifa
de ederek müfritlerin bir hük.Umet 
darbesi yapmak istedikleri ve ge
neralin ani olarak avdeti ve aldı
ğı tedbirlerle hü.kimıet darbesi i
çin alınan tertibat:.n bozulduğu 
zannedılmektedi.r. 

New Chronıcle diyor ki: 
•Budapeşteden gelen malürnata 

göre, •on üç ııün içinde çoi:'U Ya
hudi olmak üzere ikı bin Rrunan
yalının katledildiği anlaşılmak.ta
dır. 

Romanyııda Vaziyet 
Anarşi İçinde 

ka, yarın bizi gazeteye yazar! 
- llcrak etmeyin, yazn1aın! 
Deyip oradan çıktım. Fakat İna· 

dıma işle yazdun. 

Osman Cemal KAYGILI 

lngiltere, Fransanın nota
sına cevap Terdi 

:ı.tad:id, 2 (A.A) - D. N. B nin bil
dirdiğıne göre, İngilterenln Madrid bu
.tük elçisi Mars.Uyanın bombardunanını 
protesto ede.n Mareşal ~tain'in nota
sına dD:n İ.n.ciliz bWtrımetuıin cevabını 
Franda büyük elçi&ine vermiştir 

Parti Grupu toplaa~yor 
Ankara, 2 (İkdam muhabirin

den) .. - Parti Meclis Grupu yarın 
(bugün) mutat içllmaını yapacak
tır. 

Times gazetesi yazıyor: Bültreş- l ı••••••••••••• 
ten alınan haberler, Romanyadaki 
vaziyetin müthiş anar~i içinde ol
duğunu ve her şeyin beklenebile
ceğini ııösteriyur. Bültreş mıntaka
smda Demir Muhafızların Cod
reaunu'ya taraftar zümreı;iyle 
Transilvanyalılar açıkça vuruş
maktadır. 

Demir Muhafızlar Horla Sima'
nın ika.metgfilıına hücum elm,isler
dir. Demir Muha!ızfarın mütemadi 
müdahalesi yüzünden zirai ve sır 
nai istihsal ve ticaret durmuştur. 

c.Cinayeller Himlcr'in 
Tahrikatı Neticesidir. 

Daima e~ güzel ve en heye
canlı fılmleri göstermekle 

marul olan 

ALKAZAR 
Sineması 

Yarın matinelerden itibaren 
COLUMBİA Film Şirketinin 
940 - 41 seneleri için yapttit 

Fransızca Sözlü 

!'.1"~~ ıçin, lngilterenin _Orta Şark· ısı, Hırvat köylu P en Hırvat milliyet- en nıbu. unl enllı~ mşaa ezfdgat ar;~
.. ..; bava ka k vetlerinin roteslo etmek ist•Y . . idulı: dan ırı o an .arınewer ezgii.lı
lliJratıc arttveıl ra 

1
• i'V dır \~erlerinin suikasdin faıllen ° - larında her neviden ve sınıftan ge-

ır ma~ı • azımDAV. ER ıannı tahmin etmektedir. mi inşa edilmektedir ve birçok de-
Abıdın nizaltıların ayni zamanda inşa e-

~J;,;1~ 
5öyliı1ordum: •. .. 

- Yalnız taksi degıl, ,nobet-
çi eczahane gibi uöbetcı dok-

Aksini 

dilebileceği altı havuz mevcuttur. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

Wilhelmshaven üzerine gece geç 
vakit varını.şiar ve taarruz şafak
tan biraz ev··el nihayet bulmuştur. 
Hava şartları hasaratı tesbite im
kan bırakmamışsa da yüksek infi
lak kudretli birçok bombaların he
deflere isabet ettiği görülmüştür. 

Mustafa Tuncerin iplik ve Ayar 
Barburinin çorap fabrikası tama
men, Muhsinin mensucat boya 
fabrikası da kısmen vandıktan 
sonra, itfaiye tarafından, saat 23,30 
da tamamen söndürülmüştür. 

Bu civardaki sık ve aksan evle
re atesin siravet etmetni!Si içın, it
faiye, cidden mühim gayret sar
{etmis ve buraya sirayetine mey
dan vermemistir. 

Bezir mürekkebi, büyük havan
larda demir dibel:lerle dövüle do
vüle koyulandırılır, kıvama getiri
lirdi. Pırıl pırıl parlıyan bezir mü
rekkebindeki gilıellik şimdiki Pe
likanlarda var ını? Gidin, müze
lerdeki eski levhalara bakın; daha 
dün yazılmı&lar gibi pırıl pırıl par
larlar. 

Eski Romanya elçisi Tilea Lon
drada beyanatta bulunarak bütün 
Romanyan.n müttefiklerin mu
zafferiyetine dua etti~ini. çünkü 
ancak bu muzafferiyet sayeı;inde 
Romanyaıun hürriyetine tekrar 
kavuşabileceğini söylemiştir, 

Tilea, şunları ilave etmiştir: 
•Avrupayı istila eden zihin has

t~!ı,l(ı ile. rnalül bir avuç gencin 
böyle emay.etler isleıniş ohnası 
nın Himlerin tahrikatı neticesidir .• 

Karadenizde çok şid
detli fırtınalar oluyor İ zah 

llenıen her gazetede FrllJl
•tzcadnki aslıııdan şu tercüuı• 
V<lr: 

L.. ı:r~nsa niçin ve nasıl 
maqlup oldu? .. • 

• • a em otla ile konuşuyor-
4uk da· 

- :'11 °ıirifet onu yazmakta 
değil, •Fransa nasıl bu muha· 
rebeden sonunda galip çıka
caktır? • mev:ı:uunu tahlil eT 
lenıektedir .. 

l>edi. 
Nöbetçi 

doktor 
----

•Dikkatler. muharriri: 

tor da lazım .. . 
Di' erek ilave ettı: . . 
_ Hele şimdi otomobıllc.~ı 

d nııntaka nuntaka no-
e var, k 

bet tutmalı ve dncl vu uu?.-
da derhal gelınelid_irler ... No
betçi eczahaneler gıbı nobet
çi doktorlar da mıntaka nıın
taka ,ıraya ıe nöbete sokul
nıalıdırlar. 

Ama ne 

intikam 

Demir Jlluhafızlar Roman-

da basvekilken öldüriilen 
ya . · K ı· 
şeflerinin, yanı Arman a ı-
neskmıun intikamıııı alıyor-
JarınH. 

_ Amma ne inlikam alış.. 
Dedi ve .• ilav" etti: 

Londra, 2 (A.A.} - Salahiyettar 
bir membadan bil<liriliyor: 29 teş
rinisani sabahı bıten hafta içinde 
lnııiliz hava kuvvetleri taraf.ndan 
Almanva ile Alman işgali altında 
bulunan arazi i:zerine ve İtalyaya 
geniş ve rr.utat büyük mikyasta 
ak·nlar vapılmıştır. 

Yaptlan hücumlar şu suretle 
hul""8 edilebilir: 

Limanlara, gemilere ve havuzla
ra karşı 42 hücum, 

Petrol tesisatına karsı 7 hücum, 
Sınai tesisat ve hedeflere karşı 

14 hücum, 4 
Demirholları ve marşandiz gar

larına karşı altı hücum. 
Bunlardan başka, tavyare mey

danlarına ve deniz tavvareleri üs
Jerinr karst da bir<;ok hücumlar 
yapılmıstır. 

Yan~ının cıklığı. Mustafa Tun
cerin fabrikası ve kindeki eşya 
'000 · Lrava. Avar Barburınin fab
rikası muhtelıf siı?ortalara 46.500 
lirava ve Muhsin Kibarın fabri
ka<> da 15.000 liraya sigortalıdır 
Yangının isriler cıktıktan sonra. 

sobadn kalan atesten cıktıih tah
min \'e tahkikata devam edihnek
ted:r. 

Zarar ve ziyan :miktarı otuz_ 
kırk bin lira knd:ır tahmin olun
maktadır. 

Sovyetlcr-Japonya ba
lık avcılığı müzaktr~si 

Moskova, 2 (A.A.) - DN.B: 

l\türekkepçilerde •şatrancı ura
fa• lar vardı. Bu, üzeri küçük kü
çük murabbalara ayrılıru musta
lil bir muknva idi. Murabbaların 
ü~~rl.erinde: Fazilet, hırs. ilih .. gi
bı ıyı ve fena hasletlerin hemen 
hep,; )·azılıydı. Bunlann Üzerleri
ne, küçüklü büyüklü, hepsi yeşile 
boyanmış kıvrık kıvrık yılanlar 
s~rpilm~ti. Bu, iki zarla oynanır 
hır oyundu. Zarı, ikide bir yılan 
yutoverirdi. 
Şimdiki •kruvazör battı oyua-

Biikreş. 2 (A.A.) - Cumartesi
~en beri Karadenizde cok. ı;iddetli 
fırtınalar hüküm sürmektedir. Sa
hil seyrisefaini ve balık avı tama
mile dıırmw;tur. 
~.tenc~en _Yakın Sarka ~it

mek uzere iki yuz Yahudi voleırvu 
alim$ olan bir Fransız vapuru fır
tına yüzünden hareket ed..,,,,..,;. 
tir, -·~uq-

KIZIL ORMAN
LAR HAKiMi 

Baş Rollerde: 
CllARLES BİCIJFORD ve 

JEAN PARKLER'in 
Şimdiye kadar ıörülmemiş 

derecede ve harekt'tli, heye
canlı bir sergüzeşt romanı ... ___ i __ • 

_ Yarın akpm M 0. Z 1 K • AŞK ve G O Z EL L l K Filmi 

MELEK Nefu tarkılar, Harikulide Orkestralar, Tabii 
renkli muhtefCID sahneler arasında 

Sinenıaamda s o N BESTE - Tak,i bnlunamıyor. G.,. 
~el~~:in nıibetçi taksi merkez
erı ıhdas edilmeli ve bnnlar 

~ t~lefonla davet olunabilmeli· 
dır ... 

_ Belki intikam alıyorlar, 
fakat, Romanyayı üsle veri

13utün bu geniş hareketler esna
,ında n \ayYaremiz kaybolmuş
tur. Bir Alman bombardımnn tay-

yorlar. ı ,·aresinin tahrip edihniş olması 
A. ŞEKlP :nuhterrel ır, 

Japon büyuk elcisi Tatekavanın 
geçen hafta Molotof ve Losovski 
ile vaptıin mülakatlarda Sak.halin 
adası açıklarındaki Sovyetler Bir
lii!:i kara sularında JaPOn balık av
cıL.gı ::nc.;eh.;:;i görüşülnı~tur. 

Büyük bir Muaikif inatın A Ş K 1 '" H A Y A T 1. Bat rolerde • 

O O N A M E C: J:i E • AL j OL S O L - ANDRE.A LEED~ 
~Diyor. Nanemollua INııa• 



.. 

SAYFA-C lıt.DAM 3 - BİRİNCİKANl'N 1o•n 

Bir genç 45 yaşındaki 
sevgilisini öldürdü 

Şehir Meclisinde imarı•ım---
1 A ı •• k • Herkes bilbana çocuklar tarafından alınması 

SANTA 
gayet 

3 8irincik3nun SALI 
a.oo Program 
8.03 Müzik 
8.15 Ajans 
e.so Müzik 
9.00 Ev kudını 

18.4.0 Mü:t:ik 
18.45 Muzik 
19.00 Temsil 
19.30 Ajans 
19.45 Mütik 

p an arı muza eresı . kolay ve müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARI ! (8"" l&ratJ 1 inci sayfacl&) 

r:ıc1de~nde 46 numaralı evde oturmak:-
tJd:r. ı-~atn1a ile tanışt.ıkt.a.n_sonra, Sabri, 
t • "'"f> gf•I :p gi•nlf~ğc ba~lanuş, Fatma 
kt nı' int', miıtMddit defalar, böyle e·ıe 
gclıp g•tmesine ra.ı: olmadıtm1. nikAh 
yapıı!ala.rını ve Sabrinin kendısioe bir 
ev tutn1asını s0y1emiştir • 

Evvelki akşam, Sabri Tine eve gel
r..•ıs bir müddet Fatma ile konuşmuş
J;ır Fatma, niklh bahsini tekrarlamış 

"'<' k..ıt ·ı bir lisanla. artık evlenmeleri 
1'ın."l geldığini sliylem~tir. Bu aralık, 

Sabri de: 

ma, göbeginden Sirip arka~ından çıkan 
kurJUnun tesirile ölınüştür 

S:ıbrinhı anınmaısına başlanmış ve 
nıhayi't., Alemdar ıinemasında sinenın 

seyrederken 7akala.tınuştır. 

Sabri dün adliyeye veri.lmr,, IOl'Sll9U 
yapıldıktan 9Qlll"a, sorgu bAkim.hğince, 

tevkıı edilmi4\lr. Katil, hadise hakkın
da: <Şakalaşıyorduk. Tııbaııca Jraueıı 

patladı> demektedir. 
H3diseuhı tahkikatına, möddıeiumuml 

muavinlerinden Ziya Yazgan el koy
muştur. 

Fatmanm enıedini muayene eden acı. 

)iye doktoru Enver Karan, cıefcine ruh-
- Sen eskiden ıelip beni arardıft .. sat vermiJtir. Tahkikttta de\.""Bm edil

Arhk «e:lmiyorswı. ıibi be.z.ı söder söy- mektedir. 
1iyerl"'k kıskançldı: i:ıhar etmiı, nihaye\ İKİNCİ CİNAYET 

arnJa:ınd.aki b;ıh.sin bara:etli bir yerin-1 İkinci cinayet te, Pvvelki e:ece, Sir
de. Sabn, masanın ilzerınde yanmakta 

1 

lceciden Ba.kırköye gitmekte olan tren
oıan l~mbayı deYÜ'mif, bu aralık, bir ai-1 de• işlenm.ift.ir. Hlıseyin, Ali ve Kau11l 
lih sesi duyulmuştur. Fatınanın 22 :ra-. adında üç arludaıi trende rakı içmeğe 
11ndaki büyük kızı, hemen anne-sile başhımı.şlar, biraz sonra ara1arınd::ı 
Sabnnin bulundukları odaya koşmuş, kavga çıkmıJb.r. Hü~eyin tabancasını 
l~mbayı yakmış, aımesinin, kanlar için- çekmiş, ~e bir el at.şc C'tmiş, Ali. al
d(! yerde kıvrandıonı görmüştür. Bu dığı yaranın tesirile ö1müştür. Hü:-eyin, 
aralık, S.bri: bundan sonra, t:ıbancasım cebine yer-

- Duruıı; belı. lı:ofup bir alıh1 imdat Jeştirmi4, tıımaaını çekmiş, KAnllli de, 
otomobili ,ııotireyim. demiş TI! çıkıp 1 ka<ığrndao ve arlı:asından ağır surette 
cttmiştir. yaralamıştır. 

Fatınanın lw:lon bir müddet otomo- Yaralı KAmil hastahaneye kaldınlm1Ş, 
bil belı:lemifler, fıılaıt, gelmediğini gö. Hüseyin yaltalenaralı: tahlı:ilı:ata ba§lan
rünce, zabııay& haber vermişlerdir. Fat- 1 mıştır 

Yunan kıtaları 
(B~ tarafı 1 inci nybıda) 

-...ı muhabirinden: 
Arna,...tıutun prl< cephesinde bulu

Mn Yunan .k:rt"alarvun arazi ,ltiçhııkle. 

rin.e ve şiddetle yağan kara rağm.en pa
zar gecesi ilerlemeğe devam ettikleri 
&~edir 

İtaıyada hır mahal, 2 (A.A.) - İtal
yan 11-blitlne rött, Yunarililarm şid

detJt taarruzlan cephenin her tarafında 
tal'dedilntiftir. Mukabil İtalyan taarruı
ları nPticesinde hareket mevzilerine ka
dar tardedilen Yunanlılar bilbassa do
kuzuncu ordtmun sağ cena.hmda ağır .za.. 
,.U.ta utramlflır. Burada k..n! bir top
'11 hazırhıt:ından sonra yapılan taarnıza 
bütün bir kolordu ~tirak ~l.ir. 

On birinci ordu cephesinde bilhassa 
Pusterja fırkasının iki taburu ile F~
rara fırkası yararlık &'ÖStermi~tir. Mi
ra lsy Trizio kırk 1edinci piyade alayınnı 
başında ölmüştür. Alp müfrezelerinin 
bas.kınına uirayan Yunan süvari klt'a· 
lan imha edilmiştir. 

Yunanisb-e Hava Bi:iıamnJa.rı YapılmadJ 

Atina, 2 (A.A.) - 1 İlkklııun akşanu 
umumi emniyet nezareti tarafından 

neşredilen bir tebliğde bütün gün mem
l~ket !~inde ıükfuıet hükiiın sürdüğii 

bildirilmektedir. 
J'u.naıı ııı:rt'alan, MıilıeJDJDel İaşe 

Ediliyor 

Seferberlikte aakere 
alanacak memurla. 

rıa maaşı 

Ankara, 2 (İkdam muhabirin
den) - Meclise sevkedilmiş olan 
bir lfiy ihaya göre, seferberlikte fi
li hizmet haricinde siliih altına alı
nan DevJ.,t memurlarile bareme 
dahil ücretli memurların maaş V<'
ya ücretlerinin yar;~ı kendilerın<> 
veva ailelerine verilecektir. Veri
lecek mebliğ 20 liradan aşağı ol
mıyacaktır. Askeri rütbeyle alı
nanların rütbelerine göre maaş tu
tarı vazifelerinin maaş veya ücret 
miktarından nok•an olursa, arada
ki fark, mensup oldukları daireler 
taraf.nılan tesviye edilecektir. 

vam etmişlerdir. 150 e;Sir alan Yunan
lılar yeni mühim mevziler iıgal eyle
mj~lerdir. Yunanlıların eline büyük 
m.ikd.1rda harp malzemesi ~mi~tir. 

Yunan - İtalyan Harbinin Vubetl 

Londı-a, 2 (A.A.) - Londr.uıın .aıa

biyeUi mahfillerinde bugün fU cihet 
t.ebt:ri..ız ett.iril'?Mktedir ki, İtalyan - Yu
nan harbinden bir ay sonra mütear
rızlar şimdi her tarafta hücumlara ma-
ru:z: va:tiyettedirler. 

12.30 

12.33 

1%.50 

13.05 

Program 

Mtij:ik 
AJam 
Miiı:ik 

14.00 Mfu:ik 
18.00 Program 
13.03 MUzıl< 

A 

as garı 

20. 15 Radyo 
20.46 Müzik 
21.30 KonllflD& 
21.45 Müzik 
22.30 AjllDS 
22.45 Milzilı: 

23.00 Müzik 
%3.30 KapeDJi 

maka-
vemet sathı 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

cıı.. ıantı ı lıld sa:rfada) 

tıPBYnca 1apbkları taı..ilat nlsbetle
nnde aidat alan tamildarlann bu aidat
Jannın verilmctine kanunl imkdn görül
mediğinden, sabit ücretlerine ol-O ar lira 
UAve edilecek, keza aat okuma me
murlsnnm sabit ücre:Uerine de IO ar 
lira zammedilettk ücret lı:ısmından .,._ 
rilecektir. Bunun için de bütçeden 
184>0 lira ücretler lı:ımuna naklolwıa
caktır. 

daki 1/500 milcyasındaki plfinlar da bir 
kısmı hariç bJ.rıı.lı:ılarak tasdik olunmuı;
tur. 

Karakby _ .Azapkapı arasmda ileri. 
de büyük bir rıhtım yapılacaktır. Bu

radaki camilerin etrafı da açılacaktır. 
Planların müzakeresi esnasında mec

liste bazı Azalar •Yeşil saha> ve mey .. 
danların çolı:luğunu mevzuu balıoetmiş
Ierse de imar müdiirü Hüsnü bunların 
,.apılma•ındalti urureU anlatmış "" i
zahati muvafılı: görillmÜ§!Ür. 

Meclisin bu devreslntn kanunl müd-
Bundan ııcnra Mlllld;re ve Nafıa En· deti bittiğinden bugün IOD bir toplantı 

c'limenlerinin \etkile edilmek Ozere ken- yapılacak ve milteakiben de meclis Şu
dilerine Yerilmiş olan Beyazıt, Silley- bata kadar taW olunacaktır. 
maniye ve Ayasofya meydanları il•=============== 
Aıapkap _ K.arak.öy, Tophane - Kara-
köy ve civırlannın imar plA.n.Iarma da- Bir lngiliz ıilebi torpillendi 
ir mazbataları müzakere edilmiştir. Nevyork, A.A, - (Reuter): Mackay 

C.o~ cn~y v_e B.irminganıda olduğu PlAnlara töre, Fatihte Saraçbaneba- Radio tarafmdan alman bir habere gö
gıbı kutlevı hucumlar yapılmakta fDlda ve Fatih Belediye Parkı lı:a<iısın- re 5448 tonluk Goodleigh isınindeltl İn
ısrar olunacaktır. Bu suretle harp 1 da olup milli ve tarihi kıymeti olan · h J giliz şilebi torpilleıını~tir. 
ycıu sa a ara dağılarak tevessü 1 Amca HüseJin Paşa türbe medrese ve _ 
~d.cc~.k .~erde daha ziyade a~a~~~ar teferruatını Hıtiva eden s:U.a Horhor -
ıkı buyuk devlet arasında hır olum caddesine kadar tevai olunmak ıuretile Fransanın Cezair 
dirim boğuşması halini alacaktır. ve Fatih Belediye Parkının karşı tara- Umumi Valisi 
Akdenizde bir darbe indirmek üze- tında, parkın n!ziri veya devamı oeıc
re İtalya müttefike bina edilen linde bir •Yeşil saha> haline i!rat olu
ümitler herhalde hayli zayıflamış bacaktır. 

Vichy, 2 (A.A.) - Cezayir umum! 
valisi Amiral Aıbrial dün M.ar-1 Pe
taln ile dahiliye ve müstemleke ııazır
lan tanı!ındao ltabul edilmiJtir. olmak icap eder ki bu yeni tabiye Ak,.rayda Sütçü bostanı yanında 

usulü tatbik edilmeğe başlansın. ı.timliıkler yapılıp ıoox2:;00 ,metre 
Maamafih merkezi tazyik daire murabbaı eb'aduıda bir meydan vücu-
mubitini tazyiki nefyedici bir po- de ıetirilecelttir. yeni [ ~· ·ler 
litika da değildir. Valdecaınil ile Munt Paşa camileri 

Perdelik kağıt 
- B04 taralı 1 inci aa~ -

cak bu tecrübelerde. bütün ekip
ler vazife alacaklard.Jr. 

Siyah Kağıt Satışı 
Genişletildi 

Sümer Bankın İ:ı:mit Kiı,i!:ıt fab
rikası tarafından ı:Jivasava crkarı
lan perdelik siyah ka~ıtlar yalnız 
fabrikanın Yemisteki satış ŞUbe
sinde satıldığından burası her g(in 
binlerce kisinin hiicumna u~a
maktadır. Dün ııolisler l{Üclültle 
izdihamın önüne ııeçmh;lerdir. 

Sümer Bank bunun üzerine kli
ihtları şehrin dii!er yerlerinde de 
sattırmıya karar vermistir. Bu~ 
den itibaren Ankara caddesindeki 
bütün kitapçılar bu kağıtlardan 
satmıya başltyacaklardır. 

112 santim ııenişlii!i olan bu ka
i'ıtların 8 metresi bir kilo ııebnek
te ve kilosu 4ö kunıstan satıhna:k.
tadır. 

Sümer Bank ihtikar yapılma
ması icin kaıbtları Basın koopera
t:fine vermıs ve kooperatif te ki
tapcılara tevzı e1ımi,tır. Kitapçıla
rın kiıihtları 45 kuru.'tan fazlaya 
satmaları vasa.ktır. 

civarındaki binalar da yıkılarak bu ca
mileı- serbest birer saba ortasında bxra-
kılacoktır. ~ca Tupkapı caddesi' üze
rinde ve Çapa civarında bir serbest sa
ha, Gurabn hastahanesi civarında mü
sellesi bir yeşil saha yapıJacak, SiHvri
kapı civannda bir koruluk yapılacak., 

c Yenibahçe çayın> kültür ve ıençlik 

parkı haline konulup burada nebatat, 
hayvanat bahçeleri ile ortasında bir ha
vuz yapılacaktır. Silivrikapı civarındaki 
mahalleler, ortalarında eshabına ait 
bahçeleri ihtiva edeoelı: adalar şekline 
sokulacaktır. 

Enc'limenler, bu p!Anlann tatbikatı

na geçilmeden evvel tanht ve milli 
eserlerin muhafazasını tıemin edecek ~
kilde koruluk, meydan ve parkların 

mufassal pl.Anlarınm yapılmasını te
menni edip dlter _,,,ının tasdikini 
istemişler .... meclis ııe,.eu umumlyesi 
de bu talebi kabul etmıştir. 

İslam . Türk 
ansiklopedicıi 

Her tarafta çok büyük rağbet kazanan 
bu muazzam eserin üçüncü sayısı inti
şar etmiştir. Bu sayıda yazılan bulunan 
muharrirler: Profesör İsmail Hakkı İz-
mirli, Ömer Rıza, Temyiz Mahkeme.ıi 
Reisi Fuat HulOsi, AH Hikmet 
Fahrettin, Müderris Ömer Nasuhi, Dr. 
Fahrettin Kerim, Tahir Olgun, İbrah:r.ı. 
Hakkı. 

İstanbul Dördibıcü İcra Memurbıilm. 
claıı: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
ııemi cinclrinln açık arttırması 7/12/ 
940 Cumartesi günü saat 12 buçukta İs
tanbulda Ayakapıda Şakir Kopuzuc 
hurdn deposunda yapılacak ve kıymeti
nin % 75 pru bulmadığı takdirde ikinci 

Beyazıt meydanı p!inının ise bir cllz!l arttırmasının 11/12/940 Çarşamba gfl. 
halinde değil civan ile beraber tetkiki nü ayni mahalde saat 12,15 le yapılaca
için makama iadesi lı:anrl~tırılıruşhr. ııı il4n olunur. (240/4333) 

ııtlLEYMANİYE VE lltl8TEM PAŞA 
CİVARI 

Süleyman.iye caminin Halice nazır 
sırtlarının muayyen bir mıntak.asmda 
yapılacak binaların gerek kat ve gerek 
tarzı mimari itibarile husus! ııeraite tA
bi tutulması ve bu ta!tyidatın blr an 
evvel yapı.lması meclisçe muvafık gÖ
rillmüştür. 

ZAYİ - Eminönü MalmOdürlüğiınden 
ahnakta olduğum maaş cüzdanımı ve 
tatbik mührümü kaybettim. Yenilerini 
çılaırtacağımdan eskilerin hükmü yok
tur. 

DALİL İBRAHİM 
Ça.rşawba. ispanaktı sokak No. 35 

kaJJı gayet tesirlidir. Baraak Solucanlarının büyü'·lerde 
ve küçüklerde sebep olacağı tehlikeler göz önüne alına
rak Solucan hastalıklarında bunu kullanmaları feidelidir. 

Helıı:imlertmhe Te balkmma ta•siye edilen bu milstahur her 
K'lahanede bulunur. Reçete ile satılır. 

KUTUSU 25 KURUŞTUR 

İstanbul Defterdarlığından 
BilumOm kUçUk sanat muassaselerinin nazarı dik~atine 

3843 sayılı muamele vergisi kanununun 27 inci maddesi ile: 
a. - 12 inci maddenin A ve B tıkralarile vergi muafiyetinden istifade 

hakkı verilmem:i3 müesseseler hariç olmak üzere işçi• sayısı ve muharrik 
kuvvet bakımından muafiyet dışında kalan ve bu itibarla ~ergiye tabi bulu. 
nan sınai müeMeseıerden, müessese sahibi de dahil olduğu halde işçi sayısı 
günde onu ve muharrik kuvveti de beş beygiri geçmiyen sınat mües~eselerin, 

b . .:.. Muharrik kuvveti on beygiri geçmeyen Valssiz ve elekli değirme~
lerle onun<'u maddenin bf>şi.nci fıkrasında yazılı muafjyet şartlarını haiz ol.. 
mayan Valssiz ve e1eksiz ve muharrik kuvveti on beygir kadar olan değirmen
lerin sahiplerinin talep ve arzusuna bağlı bulunmak prtile muamele vergile
rin.in re'sen takdir kom.1.!7onlannca e:otürü olarak takdir edilebilecefi kabul 
edilmiş bulunmaktadır. -

Bu vasıfları haiz bulunan küçük san'at müesseselerinin yıllık götürü ver
giye tabi tutulmak hakkından istilad? edebilmeleri ancak sahiplerinin Bi. 
rincikanun gayesine kadar yazı ile me:ı.sup oldukları varidat dairelerine mU
racaat etmelerine bağl<ınm~ olduğun ian her hangi bir surette müracaatta 
bulunmayan müesseselerin götürü vergiye bağlanmak haklarından istifade. 
ettirilmelerine kanunen imkan bulunmamaktadır. 

Bu itibarla 941, 94.2 malt yıllan için vergilerini götürüp usule tevfikan 
tediye etmek arzusunda bulunan bi10 num küçük san'at milcsscsclcriııln 31 
Birincikftnun 94-0 Sah günü akşamına kadar Galatada Bahkpazarında muamele 
ft istihl5.k vergileri merkez tahakkuk selliğine yazı ile müracaat etmeleri lü-
nımu nan olunur. c.11412> 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlüQünden 
1.1.941 tarihinden itibaren: 

1 - Avnıpa hattının c:SempJon trenlerine ait husus! ahkô.m ve ücttt, 
gümrük muameli\t..ı, nhtım, iskele, vinç, eşhasa ait sarnıçlı ve frigorifik va_ 
goolar ve C. F. H. idaresile müstereit kıymetli eşya ve yumurta tarifelerinin 

Devlet Demiryollan tarife esaslan ve husus! &arilan dahilinde tatbikine de. 
vam edilmek üzere> şirketten müdevver olup halen meriyette bulunan diğer 

biliımum esas ve tcnzilli yolcu ve eşya tarifel<:'ri ile bunlara milteterri esas ve 
usulleri ve ahkam kaldırılmıştır. 

Bu tarihten itibaren Avrupa hattında, cKendi mesafesine münhasır olmak 
üzere> bilümum eşhas ve eşya nakliyatında Devlet Denıiryollarının esas tnı·i. 
feleri, bütün şebekede kabili tatbik tenzllli tarifeleri ve esas ve tenzilh ta-

rifelere müteferri usul ve esaslarla ta. ife tatbikatına mütedair 
bulunan bütün ahkôm ve şeraiti tatbikiye tatbik edilecektir. 

mcriyet!e 

2 - D. D./251 No. lu tarifede, birinci kısmı maden kömürü ve odun 'tfhal 
edilmek ve 11 inci kısım ücretleri beynelmilel nakliyata teşmıl edilmek su. 
retlerle tadilfıt yapı1mıştır. 

3 - Semplon katarlarmda ve anahat dahil olduğu halde bilUmC""ll bey
nelmilel münarebetlerde çocuklardan, kendilerine ayn yer tahsis ediltncmCi~ 

sartile Cıörl ya~ına kadar ücret alınmayacak ve dörtten on yaşına kadar olan
larla kendilerine yer tahsisi istenilen. dört yaşından küçük çocuklardan yarım 
ücret alınacaktır. 

Daha fazla talsilüt için istasyonlara müracat edilebilir (11414) 

Atine, 2 (A.A.) - Atına ajansı bildi
riyor: 

Düc;;n1an Arnavutluk dahilinde Pog
radeç'den 4-0 kilometre mesafeye aürül
m~ bulunmaktadır. 

Artık İtalyan hezimetini gizlemek· im. Şimaldeki Yunan muva!fakiyetini.'1 

Sümer Bank deoolarında kafi 
stok bulundui!undan ihtiyaç bol 
bol karşilanacaktır. 

Günün içniden 

KARAKÖY VE TOPHANE SEMTLERİ 

Karaköy ıneydanı ile Tophane arasın-

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. ' Gayri M.nkOI Satış İ 1 anı ]P---~----•ı 
k:~ııını göremiyen Roma hükO.meti bu- anahtarı hi.ç şüphesiz üç yolun birleşme 
gün İtalyan tayyarelerinin Yunan kıt- ooktAsı olan Goricenın zaptıdır: 

======================== Beyoğlu Sulh Mahkemesi 

alaı ının iqelerini temin etmelerine mA- 1 - Flor!na üzerinden Yunanistan 
nı oldukJannı radyoda neşretmek1e ileti- yolu, 
fa eylemelrtedir. 2 - Elhas.an üzeri"!'tden orta Amavut-

Bu iddia ta.mami,yle asılsızdır. ÇünkO luk yolu. 
bilhassa 48 saatıenberi jıalyan tayyare- 3 _ ManasUr tizerındt!D Y~lavya 
Ieri YunanJılsra karşı hit bir faaliyette 'yolu. 
bulıınamamıslardır. Cephede bulunan bü Al' A' 8 . T kzib' 

ına 1ansının ır e ı 
tün ıaz~tecller müteınadiycn ilerleyen 
Yunan kıt'alanrun bilhassa dilndenberi Atina, 2 (A.A.) - Atinrı ajansı 
1.Jyısıı: motörlü teşekküller tarafından ,ger1 hız.metlerde kullanılmak üze
ia~clerinin mükemmel surette ve faz- re 18 den 20 yaşına kadar butun 
l<ısiyle temin edıldilinl kaydeylemekte- Yunanlı ııençlenn sı!alı altına da· 
d'rler. vet edildiklerıne daır bazı ecnebı 

ha.lyan Kıtaatı Arasında Fa4hm ııazetelerınde çwn haberı ka_!:i 
Aleyhlarlıtı surette tekzip ederek. •Hüküıne· 

Atina, 2 (A.A.) (B. B. C.) - Atina tın .ı::~rck a.skerı harPkatı temın. 
radyosu dün, faşist idarecilerden Sta- gerekse arka hız.metJer ıçın 18 - 20 
race"nin İtalyan kıt'alan içinde gittik- y~ındakı gençlerı da.vt•te iht(vac 
çe artan !aıist aleyhtan hareketi bastır. yoktur. 20 Y"'i:ndan aşagı gençler 
mak i.ızere Amavul.iuğa gittiğini bildır- hava telılikesıne karş pasıf müda-
mişl><. faa, kadınlar tarafınd<.n örülen as-

ısn ESİK ALI:'l.'DI keri cama.şırlan toplamak ve umu 
Atına, 2 (A.A.) (B. B. C.) -Dün Ati- mi hizmetler aras.nda muhabereyı 

nada neş.ttdilen resmi tebliğe gore. temın gıbı ıslerde kf'ndiliklcrmacn 
Yunan kıt'alsrı Arnavutluk cephe;:ının faydalı olmaj!a çalıı;maktadırlar.• 
muhtelif noktalarında taarruzlarına de- d...,,ektedır. 

BÜYÜK TARI H İ ROMAN No: 67 

- Baş IMOfı 1 inci ll&7facl& -

Anla~ılıy<>r ki, İtalyada •mağrı
bi . lik hakim. F'ra~mıı mağlübi
yele ve paniğe yüz tuttuğunu ı:ö
riir görmez Jtalya, İngilterenin de 
a~·ni akıbete sürüklentc&.:ğini sandı 
ve hemen ganimeti kaçırmamak, 
fırsatı kaptırmamak için harbin 
gayyasına kcndi~ıni attı! 

Saadet de. felaket de çift gelir ... 
derler. Şiıııdı bunu şu lahika ile 
birlikte tckrarlanıak iktıza ediyor: 
Sondcı, fehikct gibi hata da çift 
gelir. 

Harbe gırmek lıır hala idi, Yu
ııanısLona saldumak ikinci hata ol
du. 

Ata sözüdür: • 
- Arahanın ön tf'kcrleklt-ri ne

reye giderse arka tekerlekler de 
oraya ııider ... 

So\·~·et n1uharririne hak verir
ken Italyaya başkaca hatalardan 
korunınas1nı tavsiye etn1emek hele 
şu sırada ve muhakkak ki hiç de 'ı 
yersiz olmuyor. 

Fiet Mürakııbe Komisyonundan 
37 numaralı il&n • Pirinç, bulgur, darı, fasulya, mercimek, mısır, nohut, 

zeytinyağı, uytin tanesi, sabun, kuru ilzüm, beyaz peynir ve kaşar peyniri 
ticaretile meşgul toptancı ve yan toptancı tacirlerin a:erek kendilerine ait 

ve gerek ankonsiyasyon veyahut bankaya merbun bütün mevcutlarının mik
tar ve cinslerini ve malın bulunduğu yerleri gösterir bir beyannameyi 5.12. 
1940 Perşembe gUnU saat on altıya kadar mıntaka ticaret müdürlüğündeki 

komisyon bürosuna vermeleri lazımdır. (11440) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

27.11.940 Çar§amba saat 16,30 da B. Postahane binası kaqı=da Valde 
hanının ikinci katında idaremiz un1umı depo muhasıphği odasında toplana
cak müdürhlk alım satım komisyonunda açık eksiltmesi yapılacağı ilAn edtl
miş olan 10 tane iki delikli beton künk kalıbı alımı için muayyen satte top
lıınan komısyona her hangi bir talip müracant etmediğınden eksiltme 11.12. 
94'0 Çarşamba saat 15,30 da yapılmak üzere uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli beherinin 150 lira hepsinin 1500 lira, muvakkat temi. 
nat 112,5 liradır. 

Taliplerin olbaptaki nümune ve ŞPrtnamesini görmek ve muvakkat teml
natlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde B. Posta.hanede birıncı katta 
mezkür müdürlük idari kalem binalar ve levazım kısınma, eksiltme gün ve 
saatınde de 940 senesı icın muteber Ticaret Odası vesikası, muvakkat teminat 
makbuzu ile birlıkte yukarıda toplanacatı yer yazılı komJsyona milracaaUan. 

•11356> 

• Süleyman Kanun1: Evvelce tohum nifakı ortaya atan P8- nin İranda nhat bı.rak..!mıunasma ça-
cBıı mü~veddenin nynı ile hüküm ya- dişah idi. İki kardeşi birbinnc vurduran lışıldı. 

''~i;,J' lr]r."~· Hfj"t~J' l"§ji1r11t"~~ 1 zıl•m • kendı idi. Sokullu, Şehzade Beyazıda kal'§ı in-

!lj ! l-;:tj-'lflfflf •I ~Hı..;: .111 !..! ~~ l,M ıf l 1.ı .ı ı ıj Di;-o mhveddenın kenarrna ışaret ettı Bır Rus papazının kızı padişaha kıırı safsızca hare!te.t etti: Se1'."ade Seliınln 
I~ ı ıı r.;Jl~JbA:'JıL. lhı .... ~t.._ ,hı ı ı ı -•· nG fubtu' ive, hti:kum her tarafa gonderıldı (1) 1 oırnu.ş ve, entrıkalanle sarayı altüstlmuvaffakıyetinı temın için her türlü 

t ~~ 
··o·v· ~~· ~ı· ıc:ı~· :'""'ID ınü.rfli:'ll•n~1ill Hükumde ş_ayanı dıkkaı bır nokta 1 etmıştı. esbaba tevassül eylcd.J. 

ı~:ı.ı'. V 1 lı.' .'.d.'f' l ~ '.~": ·ı '·" A t: ~- f f: ı • UıJL!~~ • vardı. Sultan Si.ıleyman Şehzade Sehm-; Hiırrcm Sultan ile Kanun1 Sultan SQ- Sokullu, ancak böyle hareket edebi-
;] JU - in! .n<kl J..; den bahsederken· Jeym~nın mtinasebC'tlerinı ve, haremin lirdi. Çünkü hem Kanuninin bir bende-

:::::::::::::::::::::::::= •Erşf"d, olan terzend ercü.mend.> sara;.·a na~ıı geldiğını ve. entrika!anru· sı idi, ve hem de Kanuniden sonra padi-
Dıyordu sırası geJdığl zaman okuyuculanma bi.i şah olacak olan Selimi tutmak gerek.ti. Yazan: M. Sami Karayel 

Sult~n Sujt>vman, !'Cınm hanını da 1 ıeUE-r rıezdine iltica ederek Türk impa- Bn t.fıbır He Sehzade Beyazdm salta- romanımda b<:ıh~edeceğim. Bütün ve.ka- O sırada Erzurum Beylerbeyisi, A-
Pın r gonderdı. GUl'.'ıstan yolu kiı.milen p<:ıratorluğunun başına umulmaz bel3- nata hakkı olmadığını 1.sbat etmek il· vıi sıra~ıle takıp ectelım. yas Paşa jdi. Koca Sinan Paşanın kar-
kapoılıldı. ıar ac;abilirdı. tıyordu. $okullu, Sultan Sel.ıme fedak4rane deşi idi. 

SvkuHu ~1ehmet Paşaya gö.nderilen işte, bu sebeple bütün hudutlar ka- Fakat hakikati halde, onu hiç bir hızmet t!ltı Netıcede Beyazıdın Irana Ayas Pa$8, Şehzade Beyazıdın kaç· 
eınıt mühimdi. Bu emirde: panıyordu. Şehzadenin harice kaçma- hakkı o1madıb h:.lde, Hürrem Sul· kac;ma~ınaan başka b!r muvaffaklyet masma m5.ni olmadı, batta Şehzadenin 

•Herkesin ıecaat ve merdane1iği zu· tnası için sıkı tertibat alınıyordu. tanla Mıhribah Sultanın tesı.rlle, Veli- temın edıJemedi. ihtiyaçlarını da temin etmişU. 
tnıra gelecek zamandır. Şöyle ki böhık Şehzade Selim ile Sokullu Mehmet abd yapan, ve sonra .kanlı faciaya &ebe- Şehzade Beyazıddan biç bir babeı Ayas Paşanın harek:Abm haber alan 
ha.!kı ve yeniçeri kullarından vesaiı Paşanın nüfuzu ziyade tdl. bıyet veren, yıne .kend.1 ıdl. yoktu. Ailesi Bursaya ıetirilecekti. So- Şehzaed Selim ve Sokullu Mehmet Paşa, 
ISSlk.n zaferi ıne'serden her kimin Şehz.ade ile Sokullunun padişaha yaz. Kanun!, bir Rus papazının kw olan kullu Mehmet paşaya bir emir &önderll. derhal Padişaha keyfiyeti bildirdiler. 
y<>ldaı .ı;ı zahir olursa İnşallahü Taal:i dıl<ları her ariza hemen kabul olunuyor- Hürrem Sultanın 8$kıle yanıp tutuşur- dl. Bunun üzerine Ayas Paşa kaUolundu 
her biri envaı inayeti padişahanem du. ken, haremin hatın ıc;ın oğlu Beyazıdı Şetızadeden kat't malOmat elde edi- Koca Sinan Paşa, bu .ebepten fiblrar 
ve ıza!ı himayeti Sehinşahanem Ue Bir zaman oldu ki, Şehzade Beyazıdın saltanat hakkı olmadılı halde Velıahd linciye kadar Dıyanbekirde (Dıyanba- duydu. 
behrernend ve bennurad olup fevkma- Arab:stana kaçacatı ı;ayi oldu. Şehzade itan etmişti. Dl') kalması tenbih edildi. Konyada ,ebzadeler cenginde, Şehza. 
yetemıvver gelen riayetler ve terfiler o- Selim bu havadW derhal babaaın bil- HüITem Sultan ölünce, yeniçeriler ve, Şehzade Beyazıdın ne kadar taraftar- de Selimin muvatfakiyetine Çalııanlar-
lunm sı mukarrerdir.> d.irdi. bazı vüzera, ahali hakkı saltanatın Şeb- lan varsa hepıl yakalanarak hepsi hap .. dan biri de, Lala Mustafa Paşa idi, O 

Deniyordu. Bunmı Q:urlne Kanunt. Arap teYhleri- zade Beyaııdda olmayıp Şehzade Selım- le kondu. da Sokullu ailesinden Hüsrev Paşanın 
Pc.dişah, telAşta idi. Devletin başına ne, bedevi beylerine, Türkmen !tethü- de olduğu ekserıy.ıie Heri sürünoe Nihayet Şehzaden;n İrana kaçtıfına kardeşidir. (Dah• nr) 

Cem Sultan vak"ası gibi bir hAdise cık· dalanna gönderilmek üzere bır hüküm padişah apışmıştı Derhal sözünü geM dair malümat alınmıştı. 
masından korkuyordu. miisveddesi yazdırdı. &t')a~tna yoll.ıdı. l zade St>lımın hakkını 1e:ilım et-ı _ B~ın:;_r1 ü_zerine bütün ma1ları zapte- (1) Divanı lliimaymı mühimme lkf 

ŞPbz.oıdıe BeyilZ.ld, İran veya aaiı· de\·· ıı..tüsvedde padlş3ha arıedıldı. n11. dıidı. :\ılesı Bursaya ~etiriWi, Kendisi- teri. 

bllf katipliğinden: 

Muazzez le Melcı!;in sa yıan ve 1 

mil$tereken mutasarrıfı bulunduk
ları Hasköy Sütlucede Bademlik 
mahallesi ve tapu kayd.Jna nazaran 
Beyoj!lu Mahmut aga mahallesi es
ki Kücük Ohannes ,·enı Tavcı so
kağında eski 12 yeni 41 sayılı sağı 
Sehbaz veresesi arsası.arkası Ravli 
c·vliıdı arsası, solu Nurınin arsası 
ve cephesi tariki am ile mahdut 43 
metre murabbaı arsa üıerine meb
ni haricen karııir, dahilen ahşap 
bir matbah, bir heliı, bodrum ve 
bir sofa ve bir odadan ibaret önün
de küçük bir bahccsi bulunan ta
mamı 300 üc yüz lira kıymeti mu
hammenesinde bir bap hane şuyu
unun izalesi zunnında açık arttır
mıya konulmoştur. Birinci açık 
arttırması 23/12/94-0 Pazartesi gü

Tuvaletinizi vaparken 
pudra altına daıma 

KREM 
PERTEV 

nü saat 14 den 16 ya kadar Bevoii- sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
lu Sulh Mahkemeleri kalem oda- ve akmasına mani olur. Yağlı 
sında baş katiplik nezdinde yapıla- ve yaj!sız olan tüp ve vazoları 
caktır. Arttırma bedeli muham- vard.Jr. 

men kıymetin yüzde 75 ini bula- ı I••••••••••••• 
madığı takdirde en son arttıranın 1 ı 
taahhüdü baki kalmak üzere ikinci 
açık arttırma 2/1/941 tarihine mü
sadif Perşembe l!iinü saat 14 den 
l6 ya kadar icra edilerek en cok 
~ttırana kat'! olarak ihale edile
cektir. Birikmis ve ihale taı·ihine 
kadar •birikecek bina ve belediye 
vergilerile evkaf icaresi ve tellali
ye rüsumu ile 20 senelik taviz be
deli. ihale pulu ve tapu harçları 
nıüsterıve aittır. Arttırmıya işti
•iık edecek kını.selerin gayri men
t<ulün kıymeti muharnmenesinin 
>iizde yedi buçn{<u ni.9be.tinde pey 
akçesini veya mili bir bankanın bu 
nısbette teminat mekttııbunu vt!l"· 

dilecek ve her iki halde bırinci ı
hale edilen klınse iki ihale arasın
daki farktan ve zarardan mes'ul 
tutulacaktır. İhale farkı ve geçen 
!!Ünlerin yüzde bes faizi ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın tahs: 1 o· 
lunacaktır. İpotek ahibı alacaklı-
!arla diğer alakadarların ııavrl 

menkul üzenndeki haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa ve saircve 
dair olan iddialarını on bes gün i· 
cinde satıs memuru olan mahkeme 
baş katibine bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdırde haklan tapu sicille-

ıncleri şarttır. Atrtırına bedelinin rile sabit olµıadıkça satış bedelinin 
kendisine ihale olunan tarafından paylaşmasından hariç bırakılacak
ihale gününden fübaren verilecek tardır. Müzayedeye istirak edenle
mühlet icinde mahkeme kasasına 
ödenmesi mecburidir. Ödenmedii!i 
takdirde ihale feshedilerek ken
dısinılen evvel en yüksek tekliite 
bulunan kimse arzetmis olduğu 
bedelle alınıva razı olursa ona iha
le edilecek ve o da razı olmaz veya 
bulunamazsa hemen 7 yedi gün 
-nüddetle arttırmıva cıkarılacak
·! r. Yapılacak ilan alakadarlara 

rin bütün seraiti kabul etmıs ,.c 
vevelden öğrenınis ve bilerek 
gayri menkule talip bulunmus cı!· 

duklan addedilerek sonradan iti-
razları mesmu olmıvacağından sa· 
tıs .ııününden evvel ııavri menkulü 
ııezip ııörmeleri ve fazla malumat 
almak istiyenlerin 940/25 No. ile 

• -blii! edilmivecektir. Müzavedc mahkeme bas kiıtiplıı'!ıne mürara· 
onunda en cok arttırana ihale P- at etmeleri ilan olunur. 1807) 


