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KURUŞTUR 

·-----·~~-.~ '""'" _____ _ Premeti etra!ındt:ı cüzü.ta.mlanmu; ye ... 
ni mevziler işgal etmlştir. Büyük mllc
tarda esir, her türlü malzeme ve dört 
top elimize geçmistir. Almanlann p ddetle homharıhmaa ettikleri Soutlıamptan tehrinde bir udıle 

' --= 
!• 

' 

IııJda b.1'""'1an saferler preı:ine yapılan imahlinll Ostravitsa dağlarında muva:!fakiyetll 

y~ ~vut N • ı T •ı hücumlarımız düşman cüztitamlarını Amerikada azı , ransı vanyanın da~tmıştır. Bir miktar subay ve er·-

,. alihsiz Roman- S b t . 1 r 1 ilhakı yıl dön ü sır~::ı~:: ıtmalind• muh~rebe lehL 

Bulgar hükume
t i milleti harpten MESELELERi 

UZAKŞARK 1 Almanlar lngi
liz şehirlerini 
Bombalıyorlar 

a o a J a mıze olarak devam etmeketdır. 
'1 k •ki • - K } d İlalyanbr Delvlno Tepelerine (ıd<lldi!er uzak tutacak Amerika Senato J aaıın çe ll efJ d e d 1• y 0 r m U U t a D ı Atina radyosuna ~öre, İtalyanlar bü-C V 8 m uın cephede ricauerine devam ve bu a-

• rada birçok müııtahlı:em mevkii terkey- - encümenleri kre- -• -

.. 

Bulgar Hericiye Na
zın nutkunu söyledi 

diyi tasvip etti Southampton'da 370 
ölü ve ağır yarah vi:r 

T .. k B 
1
• .. Japonya vaziyeti dik- • ur - u gar muna.. katle takipcdiyor lnoiliz tayyareleri da 

\ 
sebatı inkişaf ediyor :n~~:~~Lı::::: gemileri bombaladı 

Sofya, 3 (A.A) - D. N. B. Bul- il Çin hükumetine yapılacak olan 100 
gar hariciye nazırı Popof Bulgar 
iliş siyaset.i haJoıunda çoktanberi 
beklenen nut&wıu Sobranyada 
"'6y !emiştir. 

ı 
Na.zı.r evveli!: Bulgaristanı harp 

dış.nda bulunduıımak:, Bulgar mil
letıne sulbü temin etmek ve mem
leketin emniyet, istiklal ve haya
tını, hak ve menlaatlerini muhafa-

ltaly a n 
Bombardmanı-
nı protesto etti 
~~~-.... ~~~-

ltal yanın Mısıra 
yapbğı akın larda 

155 kişi Öl d ü ____ , __ _ 

za eylemek hususunda hiikfııınet 
tarafından yapılan beyanatı ha
tırlatımı.ş ve hükümetin bu vadini 
tutabildiğini ve her zaman bu si
yasete sad.k kalacağını ilave et
miştir. 

Popof, cenubi Dobrucanın Bulga 
ristana avdetinin Bulgaristan için 
mühim hır hadiı;e olduğuna işaret 
ederek bunun maddi ehemmiyetin
den b"ika manevi ehemmiyetı bu
lundugunu ve Bulgarislanla mih
ver devletleri arasında mevcut 
dostluk münasebetlerini takviye 
ettiğini söylemiştir. 

(Arkası Sa. 3, Sü. 1 de) 

" Aferin Merkez 
BANKASINA 

Yazan Abidin DAVER 

Olenlar ve yıkılan evler için 
Mısır hUkOmeti hal yanın ala
ca~ından tazminat veriyor 

Kahire, 3 (A.A.) - Başvekil 1 
Huseyın Sırrı paoa, Meb'usan Mec-, 
lısınde sorulan bı rsuale cevaben 
deınıstir ki: 

c- 22 Hazirandan ·beri, Mısıra 
yapılan hava hücumları neticesin
de 155 kişi ölıniıs ve 425 kısi vara
ıanmıştır. 97 ev .vıkılınıs, 102 ev 
hasara uı?ramıstır. 

Cumhuri;yct Merkez Banka
sı, kahraınan askerlerinıize 
kış hediyesi alınmak üzere, 
Kızılayın emrine 50,00U lira 
verdi. Kızılay Cemiyeti Umu
mi Merkezi, bu münasebetle 
neşrettiği tebliğde .teberru 
edilen bu para ile en kısa bir 
zamanda askerlerimizin ihti· 
yacına yarıyacak eşyayı ha
zırlamak üzere, tesebbüsala 
başlanmıştır. dedikten sonra, 
•Cumhuri~et Merkez Bank.a
sı idaresince gü:, tcrilen lıu ha· 
yırse\· erliğe alenen tcşekkiirii 
bir vazif~ biliyor.• 

Cumhuriyet Merkez Ban
kası Umumi Müdürıi Bay Ke
mal Zaim ile J daı·c Meclisi 
Reisi Bay Nusrat'a biz de ay
r ıca teşekkür ettikten sonra, 
hemcu ilave edelim ki Banka, 
bu teberruu ile diğer banka
lara ve müesseselere güzel biı
örnek olmuştur. Askerlerimi
ze kış hediyesi vermek gibi 
ulvi bir mevzu kar~ısında, 
hcrnedcnse, şimdiye kadar 
hareketsiz kalan bütün mües
seselerimizin Cumhuriyet Mer 
kez Bankasının açtığı ha;1rırh 
yoldan yürüyeceklerine şüp
he yoktur. 

Tazmınat meselesi, harp sonun
da. hasarın tam manasıle klvnıeti
nın takdır edileceğı zaman, hallo
lunacaktır. 
Sımdilik ölenlerin yakin akra

bası ve tahrip edılen evlerin sa
tuplerı, İtalyan alacaklarından taz
min olwunaktadır. 
Mısı r, halkla mesklın mıntakalar 

üzerıne yapılan hücum lar hakkın
da İtalya nez.ı:Lndc daha evvel pro
testoda bulunmustur. Fakat hükfı-

Cumhuriyet ~lcrkez Banka
( .\rkası Sa. 3, Sü. ~ de) 

milyon dt ı:lrlık istikraz kararını tasvip 
etmişlerdu. 

ÇanJ<ayşek hükilmetine yapilacak: yu_ 

(Arkası Sa. 3, Sü. 7 de) 

Loııdra,_ 3 (A.A) - Hava neza
retinin tebliğine göre: Dün gece, 
sahil muhafaza tayyareleri Norveç 
sahilleri açıklarında vapurlara h~-

(Ark.ası Sa. 3, Sü. 4 del 

Taksi fenerleri için 
yeni kararlar verildi 
Şof örlcrin bugünkü maskele. 
me şekli muvafık görülmedi 

Şehrimizde ışliyen tabl ouımobillennden biri 
lfık karartma ve maskeleme kontroL nı bir baslta türlU maskeledikleri gö.. 

lanna devam edilmektedir. Motörlil ve rülmüştür. VilAyetçe, kaymakamlıklara 
motörsüz nakH vasıtaları.ndan bir çoğu.. ve diğer alfikadarlara bu hususta yen:i
nun ışıklarının talimatname tari1Jerine den bir tamlm yapılmıştır. Bu tamime 

UJ'iWl olmadıtı ve her birinin ııııltlan- (Sonu, Sa.: 2 Sü: 5) 

Sulhun 
Şartları 

Ne olacak? 

) 
Bunun içindir ki Hotantodaki 

yerliden Polonyadaki zavallıya ka
dar bütün arz kıt'nsının insanlan 
Almanyanın zafer dileğine iştirak 

etmiyor. 
Zaten, Almanya da bu llmidini 

yarı yarıva kaybetmiş olmalıdır. O 
§İ nıd i Avrupa kıt'ası üzerinde clino 

Yazan: A. ŞEKIB aldığı pirinç tepsisinin taşlarım 
nasıl a)-·ıklıyacağını dü~ünnıck ve 

Almanya galip gelirse: hesaplamakla mc~guldiir. 
- Sulhün şartları ne olacak?. İtalyanın ise Balk.anlarda bir an-
Diye düşünıniye hiç lüzum yok. jin gripale tutuldu/tu muhakk;ık, 

Avrupa kıt'asının, Akdenizio, Şi- JJunun içindir ki sesinde kmklık, 
mali Afrlkanın ve İııgilı:ır: İmpara.. dizlerinde derman~11. lık sczili)'or. 
torluğunun ne görünüş alacağı Bu dermansızlık "" a11jin nöbetle
şimdiden bellidir. Dünya ve insan- riniıı getireceği humma sırasıııda 
lık uzun. karanlık, ucu bucağı bi- söylıyeceklerinin de pek ehenuni
linnıez bir esaret alemine gömülüp 1 yeti olmamak gerektlt. Hastalar 

·ktir (Arka~1 S~ L ~il r: ..ı ... , 
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ALI RESOL 

İmam 
mak 

Yazan: ZIYA ŞAKİR 

ile halife arasına nifak sok-· 
istiyenler, 

- Ya Emiriılmüminin!.. Mutat 
":ia.n ~led bozmak doğru değil
dir. Her sene bayramlarda kim 
hutbe okuyup namaz k.ıldırıyorsa. 
bu vazıfeyi .vine o ifa etsin. 

Dlye rica etti. Fakat bu ricasını. 
Halıleye kabul ettiremedi. 

Saraya koştular 
sonra nedamet etmisti. Hatta bazı 
meclislerde 

- Memleketin her tarafında zu
hur eden isvanlardan, Abbasi tahtı 
yı.kılacaktı. (İmamı Ali evlatları), 
hiç şüphesiz ki galebe çalacaklardı. 
Fakat beli, melek eibi bir sirete 
malik olan İmamı Ali Rızanın ve

O ı:ece, sM>aha karşı bütün 1ehir Jiahtlık makamına ııetirilmesini 
halkı harekete geldi. İmamı Ali 

Halifeye tavsiye ettim. Bu suret
Rızanın camiye Jıidişini görmek i- le Ali evlatlarını iskat ederek, Ab
çir, ortaya dökülen erkek, kadın, basi saltanatının inkırazının önüne 
ihtiyar. çocuk kütlelerinden so- geçtim. 
kaklar gecilmez bir hale geldi. Diye, tefahür göstermişti. Ve bu 

Halai.fe Me'mun, bütün devlet sebepten dolayı. o da, ölüm liste
erkiını ile en kıymetli atlarından sine geçirildi. 
bir kaç tanesini, (İmam) m ika-

GÜNÜN~§ 
TENKiTLERi 

Dün: Bu bir 
masaldı ••• 

Evvel zan1en içinde, çedik pa· 
buçken Çinde, sefer düşünülmez-

Şehir meclisinde 
Vatmıın · Biletçi ve diğer 

ken Hiıııl< Akıkıiz kıyılarında bir müstahtimierinin 
sarı kızla bir esıner oğlan vardı. 

tramvay elektrik 
maaş!arına zam istendi 

Kızın adı Ateoa, oğlanın adı :W:ar- 1 Elektrik, Trıorr.vay ve Tünel İda- j tır. Bütç~. e!lcİlnlent :eisi ile idare 
ta idi. relerinin serrr.aye _heı..aplaı ı hak- urr.um ,muduru bu mutalealara kar 
Sarı kız Atena hırçındı, kendine kında ha z.ırlanan bütçe encumeni 1 şı izahatta bulunmuşlar ve bundan 

el sürdürmezdi. Esmer Qğlan hırs- raporu. 'lkunmt:~lur. Bundan anla- sonra .re;ıor k;obul .. olunmuştur ... 
lıydı, her giizele el atardı. şıldığ'na göre Elektrik, Tramvay Üskudar, Kad.rkoy ve havalisı 

Gel zaman, git zaman. htrçın kız- ve Tünel idarelerinin tesisat ve Hteal~liThraı;;,vaydlakir~nıkn borçları~: 
d · b 1 · ı b . utları noı aı<.Ktn a avamn ve ı -

la hırslı oğlan bir dağın yamacın- enur a:; arı e aın ar me' .c . tısat encümenleri raporu okun-
da karşılaşular. Marta: na 17 ~.ılyon O?J bın 41_8 lıra kıy- muştur. 

- Atema dedi, vaıgeç bu hır- met taııınm olunmuştuı. Vakfa ait hisselerin mübayaası 
çınlıktan... Azaaan RefLk ;\m:r Kocama~ hakkında Büyük Millet Meclisine 
Atemıı duraladı: Elektrik, Tramvay İdaresındeki verilen kanun layihası.n:n mer'iyet 
_ Sen kimsin? İn nıisin, cin mi- müdi.tr ve şeflerin yüksek maaş me\'kiine girmesi zamanında va-

sin? a!d:kları l,alde vatman, biletçi ve ziyet yeniden tetkik olunmak üze-

Marta göğüs kabarttı: 
- Ben ne inint, ne cinim, senin 

gibi hir Allahım! .. 

emsalı gibıler in v~ uzun müddet re evrakın makama ia<lesi kabul 
çalışanlarır. ücretlerinin az oldu- edilmi~tir. 
ğunu sörleır.i; ve: Ruznamedeki maddelerin bitme-Su!kast ka~arlastırıldı. Bu cti zat, 

metıtô.hına gönderdi. Ve yapılacak bir vesile ile sarayın hamamında 
nı·dis alayının. mümkün olduğu ka- Atcııa başını salladı: 

•- Geç<>n y .ı da yapt·,iiun gibi sinden sonra Lutfi Kırdar Meclis 
bunların ücretlerinin arttırılması- azalarına teşekkür ederek şubatla 

1r ' 
1 ! Ticaret Veka-
, •le tinin bir emri . 

Elle-rinde bazı erzak 
ve yağ bulunanlar 
yarına kadar beyan 
n• me verecekler 

Hala 
Mihver mi? 

Yazan: 
Prol. Hü•eyin Şükrü Baban 

('E5\ olilikada bır kombine· 
IF' zon men~einde aldığı i..~· 

mi, bilihare müsemnıı 

ona uymasa da muhafaza eder 'e 
tarihe o nam ile gırcr. Mihver d• 
bu ikıbetc uğrıyacağa benziyor. 

Ticaret Vekaletinden MalWıı olduğu veçhile bidayeti• 
ıelen bir emirle, ellerin- Berlin ile Roma Nazizm .-e Na')<>
de pirinç, bulgur, darı, nal Sosralizm ile Faşizmin anla~· 

ması miliver lakabını aldı. Espr• 
lawlye, mercimek, mıaır, kenarından Tibcr kenarına çizilrıt 
nohut, zeytinyağı, zeytin, mevhum bir hat Avrupanın '" 
aaban, kuru üzüm, beyaz belki de dünyanın etrafında döne· 
ve k(Jfar peynirleri bula- ceği bir mihver addolundu. Fak,t 
nanların, bunların mikta- iki ay evvel mihvere Tok)·o da ıl· 

tihak edince artık ınih.erlikten 
ı rını yarın akşam saat 16 çıktı; doğruca •·e açık tan açığa bır 

ya kadar birer beyanna-
" birlcstırilecek ve orada kat!oluna-
dar muhteşem olmasını emretti. caklardı. - Sen benim gibi olamazsın. 

F k t t Ali R Halüe ın. :\farta bu söze ~a.•ıp dudak bük-a a mamı ıza, n Suikastı tertip edenlerin arasına, tiı·. _..., 
n: t~kl!f ediyorum .• demiştir. ltıpl:ını!mak üzere teşrinisani içti- İ 

B..ı. tekli[ nazarı itibarı. alınacak ı malarmı kapamL'itır. 

me ile liat mürakabe ko- müselles oldu : Bertin • Tok:vo • 
Roma müsellesi. Maamafih maİbu· 

mi.tyomına bildirmeleri ·I nt ve resmi ağızlarda bu ittifak Ja 
'_!ıararl(Jftırılmqtır. mihver iptidai unvanını muhaiaıa 
.._..=-----~=---=-'-""'--"'~1 etmekte devam etti. Bilahare Vi· 

müzeyyen atlarını reddetti .. · b A dah' l 
sarayın rnuneccım aşısı ua ' • - Nedeı ? .. Sana da harbed yor-

- Ceddim (Resulüllah), hiç bir di. Bu adam. Halıfe Me'muna mü-
zaman camıye raki.ben gitmemiş- racaat ederek: sun di~ e tuııı~·orlar, bana da. 
tir. y Em' -ı . . . 1 s· . Atena gene bas salladı: - a ıru mumın n... ızın <; • 1 b : ~- ı Dedi. Ve elindeki asasına da.va- h kk _ _, . b. .. .. - • enın e enım aramwo aşı· a ınıoua, earıp ır ruya ııor .... 
narok bir tekbir getirdikten sonra, dü.m. Merak ederek Zayice [l] ni- nıaz uçurumlar var. 
yaya olarak a.inr ağır ilerledi. . tetkik tt' s· t. Ali" R 1 - Neden? Sen d.e öldürüyorsun. 

İm zı e un... ız . .cmamı ı- be d 
Hazreti amm bu hareketi halkı za ve Fazı, her üçünüz de, büyük n e ... 

o kadar memnun etti ve coskkun- b' t hlik '-'--' . . De hal b - Böyle. deme, •en ele geçirmek 
1 k d. ki h t ft tı· ır e . e ,,,,..,~esınız. r U· • • "ld·' . b 1 u ver ı , er ara an azamc ı .. .. .. lmak lazrm ıçın o uruyorsun, en e e gcçme-

Fener pilleri 
saklanmış! 

Yunanistandan mühim 
miktarda pil getiriliyor tekbir sesleri yükseldi. İmamı Ali nu;;,;:;;unu a · m•k i~in vuruşuyorum. 

Rıza etrafı, muazzam insan kütle- · Eski Romalıların harp ilahı Mar- Ellerinde cep lfunbru;• pılleri bu-
lerile ihata ediliverdi. Batıl itikatlara tabi olan Me', ta di~ ~ıcırd:ıttı: lur.aııJar:n yermeğe mecbur olduk-

! il Halı! "f k mun bu sözlerden korkarak: -dd · d .. mam e e arasına nı a _ Çünkü ben kuvetli ve Jrud- lan be) annameıerın mu etı un 
sokmak istiyenler, o zaman derhal - Aman .. bu tehlikenıin l;1ünü retliyim, sen aciz>in. akı,am bilrr.i.ştir. Tüccarlardan ha-
sara.va kostular almak için ne yapmak icap edıyor? Eski Yunanlıların Jıarp ilüh.ı A- zı.Jarı t;:;~,aya pil gön<lerdil<lerini 

- Ya Enurülmüminin!.. Halk, Diye, sual etti. tena göğüs gerdi: bildırmıolerdır. Fakat her tarafta 
lamam karsı o derece büyük bir Müneccim başı bü.vük bir sükü- 1 ld • h kkınd 

- Kendini koruyanın karşısın- pil dar ıg ı o ugu a a ma-merbutiyet göstertv<ır ki, e_ğer bul netle·, im ktedir 
da kunct \'c kudret iıciz kalır; ben liımat ge e . 

l?iln minbere çıkar hutbe okuı:sa ve - Telaş ve merak bc:yurmayı- her zaınau kendimi korumak için Btından başka gümrükten rnü
namaz kıldırırsa, artık Hiliıfetın 1 nız, va Emirülmüminin! .. Yıldızla- vuruı,tum da, •enin gibi herkese lıirn miktarda pil çı:karılm·ştır. Fa
hiç bir tesir ve nüfuzu kalınıya- rınızın ahkamına nazaran, vucut-

hüknıetmek istiycnleri yendim. kat bunlar ortada yoktur. Fıat caktır. Çünkü minber ile mihrap, lerinizden birer miktar kan çıkarı- K · b ...... ta 
H·ı·r t k dır - Ben .··enı'lmem Atena. ı.t1ürakabe o ınısyonu u ,....,us ı a e ma atru • Iıp ta, derhal biribirine karıstırı- ·' 

Diye ifsadat ve tahrikatta bu- - Kendinden ba~kalarını hü.k· tahkikat yap-.cak ve yak:nda Yu· 
lırsa, bu tehlike o anda zail olur. 

lundular. Buna binaen. ferman buyrulursa, mün altına almak istemiyorsan nanistandaıı mühı.qı miktarda pil 
Me'mun, evvela bu sözlere ehem- yenilmezsin. gelecekt:r. 

Dün gelen it
halat eşyası 

Macaristandan zira. 
at aietlcri getirildi 
Macarbta.ııdan mühını mıktarda 

ziraat makınası gelmiştir. Bunlar 
arasında traktörler, harrr1an mak.i
naları da Yard.r. Bunlar Anadolu 
ve Trakyada köylülere tevzi edile
cektir. 
Diğer taraftan Soveyt bandıralı 

oir vapurla pamuk ve )Ünlü bu;
ıtıa, matbaa kağıdı, matbaa h:.ıru
fatı ve Tuna yolile de teneke o
yuncak, dökme demir levha, mu· 
kavva, pamuk ipliği, sigara kagıdı 
ve çivi gelmiştir. ---
MVTEf'ERRIK 

Şimdi de çorap darlığı mı 
baflıyacak 

Sümerbank yün v~ pamuk ipliği mü. 
esseselerinin piyasaya ve bilhassa yerli 
fabrikalara az iplik verıne i üzerine bir 
çorap ve iç can1~şırı darlığı vaziyeti 
meydana gel~eğe başl:..mışhr. 

Yerli !ab:-ikalar, Anadoludan verilen 

yana muahedelerilc Macaristan ,·e 
Slovakvanın ve .Romanyanın ilti
hakile :ııüselles de altı kÖsne, mü· " . seddese inkılap etti. Maamaf.lı 
ınihverlik hakkı daima mahfuı· 
dur. İsim ne oluna olsun müttehit 
bir kütle karşısında bulunuyoruı. 
Avrupanııı ınerkczinden tiı Asya
nın A.ksayı Şarkına kadar uzanı.n 

siparlşleri kanıılıyal'T"arnaktadırlar. All- bir birlik. l'"alııız dik.kat ctnıek ıa~ 
kada:rlar b~ iş hakkında tetkikat yap d 
maktadırlar. 

1 ADLiYE ve POLiS 1 
Çivi saklayan 
mahkum oldu 

2 sene sürgün ve 500 

• . nm ır ki Berlin ile Tokvo ar.ı.ın· 
1 da vası boşluklar \"e {ıçuruı .. ıar 
\·ardır: So, yet Rus)a bo~hığıı. 
Balkan bo~luğn, Yatın Şark boşlu· 
ğu: hatta daha uzaklarda Çin °boş· 
lugu .. Çin üç küsur seuedlr Ja· 
ponya ile cidal halindedir. Arasıra 
mukavemetle beraber daiına nıaı!· 
hip olmaktadır. Fakat bütün bu 
hcziınetler Çin iizerinde tesir 
yapmı3·or. 400 milyona yakın nü· 
fusu. Avrupa mesoha~rna yakın 
mesahası ile Çin bir alemdir· yiiı 
nıifyon nüfusu üzerinde İapon 

lira ceza verildi kontroliinün teessüsü mütebaki ÜÇ 

l yüz mil)"onu dizüstü anıana dii!'ti-
Brezilyadan kahve Si.rt•clde nalbur Karıılk çivi •alı:la. recck bir müessir değildir. Can-

getiriliyor mat surcUle m•ın kuru11nu. .kanu.nana. Kay-Çek: •Zaman \."e mekan . h ..... 

rnıvet ver-ek ı·stemedi. Fakat sa- varın sa.hah üçiinüz, sarayın hama- ---<1---
1 •u - Atcna sen güzelsin; güzel ol-

bah vaktinin o derin süküııeti için- mında birleşiniz. Cerrah başıVl da duğwı için seni hükmüm altına al- B E L E: D I Y E 
de. tekbir sedalarının müthis bir davet ediniz, Aynı zamanda, ücü- mak istiyorum. 
ınılııule ile semalara yükseldiğini nüzü de hacamat etsin. - Ben güzelim )farta, yabancı-
duvunca, içine .birdeıııbire büyük Dive cevap verdi. nın hükmü altına girmek isteme-
bir lrorku ııeJdi. • diğiın, kendimi korumasını bildi-

- Çabuk .. koşunuz. İmam haz- (1 l Yıldızlardan ahkıim çı1ca,... 
retlerine söyleyiniz. Zahmet bu- m<ık. ğim, bütün cihanı ele geçirmek id-
yurmasınlar. Derhal ikametııahla- diasında olanlarla dövüştüğüm ;. 
rına avdet etsinler... Ba.vram na- çin güzelim. Benim hırsım yok, o-

mazı, :geçen senelerde ad.et old.uitu 1 p 1 y A S A l ı noruıı var Marta; hırs onoru.n kıır· 
veçhile kılınsın, şısında ycnilır, 

Diye, emir verdi. . Eski Romalıların harp ilihı Mar-

Me'munun saray adamları kosf:u... İıviçre Macariı- ta köpürdü: 
lar. Halifenin bu emrini imamı Ali ve - Atena sen bana iyi bak, bana 
Rızaya tebliı! ettiler ... Bu emir, İ- tanla ticaretimiz Marta derler. Ben gök gibi gürler, 

Bir ayda 1254 köpek 

öldürüldü 

Beledi7e, ışıkların karartılması ve 
maskelenn1esi münasebetile geceleri 

vatanda~la.rı korumak üzere köpeklerle 
mücadeleyi arttınn11tır. 

Dün kaymakamlıklara bir emir gön. 
derHerek sokak köpeklerinin tGplanlp 

fenni ;,tlifa sevki ehemrniy~Ue bildiril
miştir. Diğer taraftan son l ayda şeb. 

rimizde 1:?54 köpek ve 299 ked.i toplana
rak fennt surette itW olunmuştur. 

Kahve ilhal~t birligi Brezilyadan mü._ ınu~a'if hare!:tt~c bnhn~mıık sutile j ni111le beraberdir .• djyor v zanıa
him bir parti kahve almıştır. Bu kah., a.dlıre7c "·erll~ı!f ve :~kr.ı.:ıncl a.sliye nı yıl iJe değil de belki a lrL' Öl\Ü
veler yolda bulunmaktadır. Yakında cer.a. mahkemesı.nde mlllıüemesi.oe b':'- yor. Mekin ise kısmctitbaddır. 
gelecek ve piyasaya tevzi olunacaktır. lannuş!ı. Ka.rnitın muhakeıneol dun b'1• Çinde bu mahiyet oldukça bugiiıı 
Bu k~hveler dört beş aylık ihtiyacı kar- m: ve suçu. S&blt cVrl.i.lerek l.k.I sene Sovyet Rusya. yarın Britanya, 
şı!ıyacak rusbetted.ir. Brezll,ya kahve müddetle f:&k!ııehlre •ıır&"ÜJt .,.ııımeWne "b"' .. a _ 'k .. .. '. 

.. 510 r :.:..a. • L 1 o urgun n .. u1crı a, hazan uçu bır~ 
şirketi de ayrıca kahve getirmek üzere ft ıra. para. C.e&&Sl -CllMliiuıe aa... d b .. . 

.. rv v..f!'l'Um"tk. ı en, azan munfcrıt yardınt ede--
lefebbüsler yapmaktadır. ceklerdir, Mukavemet uzadıkça 

Bir manifaturacı politika icaplan tahavvül edecek· 

Taksi fenerleri mahkemeye verildi tir.. . 

(ll&t tarafı 1 inci .. yfada) 
Sıam yenı adile Taı landın ıl• 

Malınnılpaş•d.& manlhtu.racı Nllr.ola vaziyeti müşevveştir. Bir tara!t~n 
Papazoflu c'\lennert&fıi• adlı kıunuı Fransız Hindiçlnisi üzcriııdel..i 
metresln.l 47 lı:W'llf& ... ıtıtı halde 31' muhtelifünfih noktaları istirdat mamın son derecede gücüne ııitti. , şimşek gibi çakar, yıldırım gibi 

Fakat •bunu hiç kiımeye bissetlir· İsvicredcn alal<adarlara müraca-: düşerim!.. M A A R I F 
m~d:. Birdenbire hastalandı.itııu at edilerek mutcmadiyen mal isten Bki Yunanlıların harp ilahı A
eöyliycrek: mektedir. Fakat İs\icrc bize mal tenanın saçları yelelendi, sesi ars-

göre, kara nakit vasıtalarının ışıkları 

ıu esaslar dahilinde maskelenecektir: 
1 - A1otörllı k&ra nakil vasıtalarının 

öndeki bilyük l~mba camlan içeriden 
Sümerbankın sattığı siyah kiğıllarla 

kAğ1U:ınacak, l!ımba camlarının ıekline 

ve duruş vaziyetine göre merkez nokta-

lı:ıınışlan salnu1 aibl fatura Termit ve 
yapıla.o llıbar üzerine su.ç üskuıde 7a.~ 

Ulanarak adllye7e v~mlıftir. Abat. 
«Mennrrşa.hi» ye fb'a& mü:ak&J.e k.o
mis7onunt"a tcsbit edil~ izami sa.tq 
fb"a&uııo tesbiU için soç:Ju. evn.k.Ue be
raber Emniyet Mududütune iade edll
mlştır. Bu noksan da bU&'iiıı tam:uab. 
nan.k Nikola Papa.ı;ojJv. 11'.all.keme,.e 
verilecek.Ur. 

jsin .laponyanın oyununu o~ na
maktadır. Diğer tarafbn da, haıı 
telgraflar!' inanmak caizse, İngil· 
tere ile A.ksayı Şark hakkında ınü· 
zakerelere girişmiş buluuınaktadır. 
Uzak Şark işlerini biıim zih iyeü· 
mizle muhakeme etmek istemek 
ora ahvalini hiç anlaınamağa mah· 
lcılm olmak demektir, 

- Bana. bir at gel!rlniz. Siz de, 
1 ııöndennedii?ınden hala ihracata lan gibi kükredi: 

yolunuza devam edınız. m\ıs_aade verılmeır.ektedır. _ Marta, sözlerime kulak \'er. 
Dedi. Derhal önüne çekilen ata Dıi!er taraftan :0.facarıstanla o- bana Ateııa derler· beıt dokunul-

binerek, ikamet<?ahına avdet etti. lan ticari teınaslanmız son günler- duğu zaman ateş 'olur yakarım 
Me'mun bu hareketinden o ka- de neni.şlemistir. Macarıstana bıl- .. • I k I ·

1 
.. .. ' 

' . ak ruzgar o ur yı arım, se o ili' onu-
dar nad:.ın oldu ki, bir müddet İ- hasa 'fındık ihracatı yamlm .. ta- me katarım. 
mamı Ali Rızanın ııözüne ııöriin- dır. Macarlar da bıze ıstedıguruz M' t · k"ld" 

aıall .. nd.e ek _ _,,_1 ar a ır ı ı. 
mek istemedi. arı ııo rm t=u er. - Görüşürüz At~na! .• 

Dekoratif yazı kurslari 

İlkokulla;Jla talebeye öğretilen Deko- sından iki santimelre aşağıdan ba,ıa
rali.! yazının öcretmcnler tarafından 

1 
n:~ ~:'e ~1erkczlc alt kenar ara"!'ın~ ge

metodik bır şekilde tatbik edilmesıni tı?- f nışligı bır, uzunluğu da ae~ ~antim ol
min maksadile bugün Cağaloğlu.nda bı. mak üzere ve limba~ın tabıt z,yası intl
tinci ,.e Fındıklı 13 Uncil ilk okullarda ear edecek surette hır kısmı açık brra_ 
buer dekoratif yazı kursu açılacaktır. kılacaktır. 

Kurijlara 40 muallinl girmektedU-, 2 - Lambaların iç parlak kıs1mJart-

* Dünkü ihracat Atcna gülümsedi: 
Fakat bu esnada, gizliden gizliye V J V E R S J T E 

Saravda entrikalar e' ereyan edivor.. - Görüşürüı Marta!.. Yalnız N 
Şehrimizden dün 29 bin liralık t k' h · ki d' --------

nın alt nısıf daireı:ıine mat kAğıt veya 
beyaz kauçuk yapı.ştırılmak suretile 
parlaklığı izale edilecektir. 

H il"et ve saltanatın kat•ı·~en A ... · şunu unu ma ı, arp çır n ır, 
..... ' .,.. ihracat olmus. Çekya.va tuzlu ba- ı ı k ti 1 d · · ı basilerd~ kalmasına taraftar olan- giize o an, u u o an, ovıişen ere 

lar tarafından, müthis kararlar ve- ~!ı!i!:~:~~:etlt~~:;Ö~ mutlu olan harp, hürri~·et uğruna, 
rilivordu. rilm.istir istiklal uğruna ppılan harptir. Va-

Bu kararlar, nihayet korkunç biri . Nitadır celdi ~.n mü.da~a~ı güzeldir Marta ve 
auikaste dayandı. Hem Halifenin, guzel çırkını muhakkak yener ... 
.hem İmamı Ali Rızanın ve hem de, 1 Dün haricten mühim miktarda . Marta homurdandı: 
vezir (Faz.! bin Sehl) in bir anda nisadır ııelmıstir. Bir müddetten - Görüşürüz Atena! .. 
öldürülmesi kararlaştırıldı. beri l>iyasada nisadır darlıih oldu- * 

li'az.l bin Sehl, evvelce İm:mıı Ali i?undan bunlar ihtiyacı olanlara Atena ile Marta gör1işüyorlar. 
Rızanın aleyhinde oldu.ı!u halde verilecektir. Seliimi l:ı:ut SEDES 

Etldi Rom2nı: 25 

Ç©lbc§llril VoO<§lo~o 
Yazan: fJAHMUT YESARi 

- Ha, Vuy! •Ouj•··· 
Pantalonunu itina ile diizelterek 

kalktı: 
- Nibo,yct gelebildiniz ... Teşrif 

ediniz efendim, ) abancı değil.. 

A&ır ağır yaklaş~n iki genç ka
dına, rolunü ezberlemiş bir aktflr 

- Doktor, çocuk sözüae uyulur 1 - Bir hafta, on gün oluyor. 
gibi mevzun adımlarla ilerledi. 

mu? Tek ıözlüğünü dizinde par lalı- Sonra ik"ııun önünde de a) rı ayrı 
Cemil Ki.zW:: başını çevirip bir yordu: eğılerek Kudreıi takdim etti: 

an Şevkete ba .. tı, ~~r.a .~ç cevap 1 - Ne yapmak fikrindesin? _ Sadi3e hanımefendi ... Hemşi-
".~r~eden donup yuru_du. ÇMuk - Memuriyete gireceğim. rem Dürnev ... En azız arkadaşla-
..,zune u3mak, yalan dınlemekten, H k . . .. 1.. rımdan Kudret! 
her kelimesinde ikinci, gizli bir - er es ~ynı şeyı soy uyor. . . . .• 

• ki h'I zehi d 1 &rakın ıu hü.kdmet kapısını ar- Sesıne agır hır ton vererek ıla-mana sa anan, ı c, r o u tık · 

..,z er uııtme ten er a e a ıyı K ml .. . d t t 1 d D kt C ·ı Kazım beyuı ·· 1 · · k h h ld d ha · · ... ı ve eııı: 
td· u ar uze.rın e Ç1 ır ı ar u- - o or en:ı 

ı. · yuluyordu. Kudret etrafına bakın- de tey<czadesi ... 
- Kazım bey hakikaten gıırıp dı Kütüklerin seyrekleştikleri yer- ı Dürnev, halccanla •ordıı: 

mizaçlı bir adam. Çocukla çocuk 
oluJor. d<'n, biri beyaz dantelfılı, öbürü 

narçiçeği al şemsiyelerini sallıya
rak iki kadın onlara doğru geliyor
du: 

Kudret b.ohsi deği~tirmek i•tedi: 
- Sen ne yapı.)·orsun Şevket? 
- ~imdilik ufak tefek işler_. 

- Zannedersem hanımlar &e
liyor. 

- Doktor da geldi mi? 
Şe\ ket, :.oı ı•ı .ıu çarpıtıp kol111-

nnı açtı: 

- B•hsi kazandınız hanım. .. 
Dürnev, yorgun bir ta\·ırla ba~

örtüsunü .ıtarak Lır iskeınleye o
turmu.ııtu: 

Kıt hediyesi için 
danslar 

çaylı 

Hukuk fakültesinden sonra Üniver3i_ 
tenin d ;ger fakülteleri de orduya ktJ 
hedtycsi temin maksadile muhtelif t.a

r'hlerde t•7lı danslar tertiP elml§lerdir. 
Bu mevanda ayın 14 üncü günü iktisat 
fa.kült~i taratından Taksim C:azinoaun. 
da bu- t•Y verilecelı:ür. 

3 - MotörJü nakiJ vasıta tarının arka
larındaki stop 1!\mbalannda, bir bucuk 
santim kutrunda bir delik: açık bırakı
lacak ve bunun haricindeki kısımları 

sjyah kıiğltla maskelenecektir. 
4 - Arka plfrkaları aydınlatan lam

balarla otomobil1erin içindeki lA.mbalar 
ve- taksimetre lAmbaları yalnız mavl ~ık 
verecek şekılde olacaktır. 

5 - At arabalarının fener camlarını..rı 
mavi rence bo7anrnaaı da mecbundir. 

benzemiyordu. Burnu kıı~larının ı ncv, bu kadınlardan biriydi. 
hizasından biraz çukurlaştıktan Vücudü, bir lastik gibi kıvrı!dı
sonra muntazam bir k.avb çizerek ığı bal~e yine sert h'.r diklik :5nı~e 
bir gaga~, andırıyordu. ince, kıp- şeklını muhafaza edıyordu. BU\ uk, 
kırmızı dudakları, elmacık kemik-, geniş ağzı, sustuğu zamanlar top
leri biraz faıla ı:örü~en hafif peın- lu garfüıÜ.yordu. Kah1<alıolarında 
be 'anakları, öne z1yade çıkık ~e- baş d.ınduren hır sır, her hareke
nesile i\deta çirkin hır kadmdı. ı tinde aklı uyuşturan bir sihir var
Vücudünun en göze çarpan güze~~i- dı_. Onuı_ı ~n bü)iik kuvveti kadln
ği, ufacık pembe kulakları, duz, · lıgında ıdı. 

dökme gıbi duran boynu, uzun Sadiye, ayakta şemsiyesine do.
parmaklı beyaz elleri, bir çocuk yanmış, bir elite başörtüsünün oya
ağ-ııııa beıızi~·en b.üçük ayakları larile oynıyarak, Kutirete sordu: 

idi. 1 - Kizım bt!~· gittiler ıııi efen-
Erkekleri teshir eden şey, ekse- dim? 

rin ka,, göı, endam, şekil, renk Ş k d h l d' 
~ · . ev ·et, a a rvve CC"\'8J) \'er ı: 

değildir. Bazı kadınlar vardır ki . • • 
d . b"l k b · 11"·1 · k - Nıgar çagırmıştı, ounla oyna-su. ı\·c ı ece ır guze La erı yo - .. . . 

~ · .. . . . ... maga gıttı. 

uruev. gozucı e u re e a ·ı-tur, hatta çırkındırler. Fakat )"UZ· ı o·· .. ·ı I{ d t b k 
lerce erkeğ'., n~reden . ı;el~ıği, ne yordu. Sıcak bir ı:des L bi kalbe 
olduğu hılınmıyeıı bır Kuvv<'Oe sokulan hir sesle: 

girdaptan girdaba çeker, •ürükJer- - Ayakta kaldınız, beyefendi, 

iskemle)i 
Sadiyenin 

Otobüs altında kalan 

çocuk öldü 

Sen-ar satıcı Mehmed.in 1 7 ... ndıJd 
oilu Fikret, evvelki rlın Cataıu olo
blisilnün altmda lr.alınJŞ ve 1an.1aıım.,. 
t:ı. Gureba hast&bane..ıne kaldırılan Fit 

ret düıı ölmü' ve adl!Je <l.oklonı Enver 
K&n11 c:e«dl.a defnlae ndıoal venn.ı.
t!r. IJefö< haklunda tr.lı:llıat J'&ııolmMta. 
dır. 

Kumar yüzünden kanh 
bir vak'a 

Merca.a haatnda etnua kaa4W"aeı 

llilltrtl, oclasında arlı:ad.aflan Baaa.a, Ce. 
mil. Hehmet, Ahmet ve 8alihattlıale ku.. 
mar oynularlıı:cn araların.da ka•c• pk
mış ve MchmrUe Cemil bıça.klana ee. 

terek sata sola Baldırın.aya. başlamıtı

Jantır. Bu k:..nJı ka•c-a neUıceshul& Ce
mil Ahmedi, Ahmet &e Büscrlıni aiır 
s11reUe. yaralaml.flardtr. • 

Yaralılar hastaneye Jtaldınlm.q Ye suo 
!olar da 7alllana.ra.k tahkikat& ı.a.ua. 
mışhr. 

* * \-"~ıottHerde Altmon bna.thane
sfndr çalı.şan Ali, toför Tabirin idare_ 
. indeki Catalca olobıislle S158 Mm&· 

rah otobtiıı;;ün arasında kalarak m\!hte
ı:t yerlerinden aftr yaraıanrm.ıır. Ya
rala Cerrabpaşa hu~e kı&.l:lırı.:...,.ı-ı 
şoförler bakıktnda. '..a.kfbata bqla.·ul._..tır. 

* Canba. Mustafa adında bir adam 
ar&ba.cJ l"·febmeı.teo 1 Mi.i1ftert buldum, ı. 

raban.ı 250 Jira7.ı. "8.la.e!afım» dlye 3 il. 
ra ve Mevlüt isminde birinden de ı;·r-

ki!"'daiında...n u<"n·.: soi"aJı ı-etırlp utak

la...q satm:ık \ J.~ le -tfl lira dolandırmak 
lddJa.-,i.le adlivırye verilmAJ •e b,h·inci 
~ulh ce~a nıahkemecinde tev:kfl olun
maııtur. 

6foıışcr arlık ticaret, teşebbusü 

f8hi deni... 8üyük, muazzam 
pr<•jclPrim \ar. Fakat hepsi de 
mütılı~ 'erınaye istiyor. Sen geleli 
epey oldu mu? 

Şevket süratlt telı: gözlüğünü ta
karak Kudreti.o ıösterıliği tarafa 
baktı: 

- Il'!n tahminimde yanılmam ... 
Dürnev; mat, beyaz teni, koyu 1 

kumral >pçlarile kardeşine lıiç 

ler: •O kadının neresini seviyor- niçin oturn1uyorsunuz? 

sun7• di~e sorulsa o kadar karışık Kudrete, yanındaki 
şekiller, ıniıpheın bir çel\re tarit gösteriyordu. Şevket, 
ederler ki onların hiçbir şey bil- şemsi) esini aldı: 
weılikleri k.ıuaati.ui verirler. Gür-

* Evvrlkfo l"et'f'k.İ konLroUerdr qık
( Arkası va.r; 1 t.rını ıizleııı.iycıı 7 şotör 1a.Jı..ı•nrn•'iı..a.r. 

. er 

Binaenaleyh büyük boşluklar ve 
uçurumlarla Roma, Berlin ve Tok· 
yo müsellesi vardır. Bu müselles 
Afrikada Mısır üzerinde daha mü· 
tekasif bir manzara arzeder. l\laa· 
mafib Sidi Barrani ilerlememesiıı
denberi İtalyan tebliğleri mah,i· 
yetli bir sükut muhafaza ediyor· 
lar. Bu mihver, müselles veya mü· 
seddes bloku karşısında İngiltere 
bütün müstemlekelerile meni al· 
mıştır. Bir blolr, kiltle menulıahis 
değildir, Yalnız hi.diselerin seyri 
gösteriyor ki vi.zıb olarak perçin· 
lenmiş bir birlik mevcut olmamak· 
la beraber böyle bir teşekkül gö
zümüzün önünde vücut bulmak 
üzeredir. Amttika efki.rı Büyük 
Britanya ile mesai birliğini çokton 
kabul etmiştir. Harp istihsalatı· 
nın yüzde ellili İngiltereye veril· 
mektedir. Muluiplerden bir hayli 
miktarı devrolundultu gibi daha d• 
verilecektir. Uçankale denilen tav· 
yorelerden verilmektedir. Birç~k 
İngiliz üsleri Amedkalılara veril· 
nıiştir. Orada diledikleri gibi yer
leşecekler ve İnı:iliılere yardınt 
edeceklerdir. Denebilir ki Ameri· 
ka şu dakikada harp ilan etmiş ol
maksızın fili harp haline girmiştit 
ve bir bloka koqı yeni bir Anghı 
Sakson bloku çıkmıslır. 

Avrupanm ınukRdderalı anloşı• 
lıyor ki Avrupada hallolmıyacak· 
tır. Londranın OhS<'•ver gazetesi· 
nin mcshur siyasi n1uharriri Ga,. 
vin, medeni'.'·rt mukıdderaı>1n1JI 
ehramların dibindr taayyiin rde
ce;'i'ini ya:J:ıyor ve diyor ki: •Ya tJı .. 
giltere İtal~·a\·ı Afrika ve A.kde
nizde yenecektir ,·eyahut istikb•· 
!ini tehlike~·e koyacaktır. l\lutavas
sıt sureti tes,·iye yoktur .. Birlc~itı: 
De\letleriıı miidahalcsi Yeni Dün· 

(Arkası s~. 4, Sıi, 5 d") 



tK:DAM SAYF" - ! 

f tşaı;etler] (~~A;.,,,:s.....;=_k;_e....,r ..... ı """"'ı k.-B ........... a""""'nıı=n"""'s""""o e=r~ı -1/ şlk 2> ı· ~~d 1 
- eli; fakat, ne tahkimat, ne tank e er 1 mısın vay vay • . Ateş kuvveti savleti, hatta, ne de İtalyan ordu- Kaymaklı mısın vay vayl --~=-=======~ Zihin hastalığı sunun haiz bulunduğu ateş kud-

1 ,, s .. .. .. reti, hızını süngüden ve manevi-\ 1 "lt ispanya 1 • Yazan: NİZAMETrİN NAZİF UDgUDUD yattan alan Yunan ordusunun ham Macar H. Nazırı, ngı ere A • Par t ı Kumanyanın Londra Elçiliğini lesine engel teşkil edememiştir. 
' ı· ıe malı hır yapmış bir münevveri, vaunıınw Fazileti İtalyan ordusunun çekilirken bı-B ı d l sahne olduğu son ~acialordan hah- ı _ raktığı malzeme dikkati calip dc-e gra a ıa re- 1 a m a yaptı G sederek şöyle demış: . . - YAZAN: - ğildir. Bu, ta&ıtUm edilen çekilme Ş r Up U ..___ Avrupayı istila eden zıh~ - hareketleri hazulıklarına erken-ket edecek a 0 •· --- bastalığile malUI bir avuç gencın Emekli General M. N. den başlanmasından ileri gelmiştir. 

•- böyle cinayetler işlemiş . olı_n~ları Bitaraf memlekete geçen tank sa-h ici Toplandı Himmler'in tahrikatt nefıcesıdır.. yısı biraz kabaııktır. Dağlık an-i, ---· 1 anya harp ar uharebede ateş kuvve- çok yerde, motörlü hirliklerc js-B 
. t esmen he· ıpl v temin etti Bu cümleyi tahlil edince Romaıı- M tinin kat'i neticenin ka- tihdam imkaru borakmaı. Yunan 

u zıyıre r ka acagını b - ıarulmasında en mühim ordusunun kum.anda eleıııanJ .. ,, yanın feliketini şu üç unsura ag- ~ nu"z bı'(.ıı'rı'lmedı· A) inıı:iliz bü- d' bir amil olduğunda her izonzo dönüşünde İtalyanlardan u M -'·'d 3 (A - · p t' h " et ıva• lann1u~ görüyoruz: .. 1 

a ..... ı .' s·r s;,,,;uel Hoare ile Is- ar 1 &JllJ l _ Avrupayı istila eden zihm tabiycci müttefiktir. da aldığı derslerden istifade etmiş 
Begrat, 3 (A.A.) - Stdani bil- yük elçısı . ı. ır.ı. Suneı: ara- Jd Fatih, Topknpının aşılmaz sur- olacaklar ki, bir kısım ağır malze-

diriyor: Macar hariciye nazırı Kondıt pandyadh~rıcMıyaedrnı'dazde bir İuı<lliz- Dl intihabı yapı 1 hastalığı. .. t ı· Ru !arını 
0 

zamaa san'atinin bir en- meye ~ekilme fırsatı bırakmamak 
C d Belgra un 2 - Bu hastalığa mup e a - ıkıru • 

.sakyinin çok yakın ~ . . sın a ali anlaşması imza e- AnkMll, 3 (A.A.) _ c. n. P. Mee- . •. muzeci sayılan toplarile Y ya. mahareti ibraz etmişi.erdir. zıyaret edeceg-i zannedıknektedir İspanyol m /19'0 men gen~ligı. ·· ·· ·· elikler açmıya muvaf- rnavutlugun· dag'lık ara-
Her nekadar bu ziyaret res dilm~ ır. 1~ mart 1940 tari- r;ün" ...at 15 t.c reis vekllı 3 - Z ın hasta ıgma u . • j fak olmuştu Yavuz Çalwraııda, zisiııdc çekiHşte İtalyan men t' 1ls (lrupıı umumi heyelJ 3/12 . ih" 1 • t tulmu• yurunur ge A 

bildirilmemiş ve Yug:ıslav g~:ıı;:: .Bu aı;la:;:n:rnış olan anlasma ~~bwn umeb'uou Hasan Saka'ruıı gençler üzerinde müessir olabılen to çuııun kiitıe ateşl~rine dayan- ordusunun yeni himaye 
!eri de bir Macar parlamento _ Y · hinde 1:1" d hi!inde buluıınuvan reislifinde topbutdı, bir ba~· Himmlcr. m~k usulünü öğretmiştir. ve müdafaa mevzileri al-
etinin yakında Belgrada geleceg~ çercevesı. i:tihda.f eden yeni bir Parti niıamruunesinin 131 ve Bu :ı:at Almanyanın Milli Eınni- Her yeııi silah, bir silıpriz. '.'.ası- makta zorluklara uğramaları çok 
Yazmakla iktifa etmişlerse d.e se tedivelerı usulü derpis eylemek- 132 Jncl maddelm hiikmıince lı~• yet Geııcl Direktörüdür \'e cereyan !asıdır. Soıı asır harplerı, sıl~hın tabiidir. Hususi!•', süngü oyunları, 
Yas! mahfiller K.ont Cs~nınt/ t~ muhast" anlaşma, İsoanva ile Is- içlinın senesi için yeniden leşkut eden k:mlı hadiselerden pek az ev- tekemınül1ıtına büyük chemıruyet artçıların vazifesini müşkül bir 
Yahatine hususi bir mana a ~la tedır. 1 ~ası ve Sterlin blokuna 'eabeden haysiyet divanının .s<:çil- i ve! kendisinin Roman~·ayı ziyaret vernıis, denebilir ki, teslihatta le- duruma getirirken, belki taze kuv-
meketdirler. Bu ziya.re_t .Belgra 11_ panvo memleketlerde yapılacak. :e- :..esı bu ı9ıimaın ruzıcuııeslıri leş- .

1 

ettiği rivayet edilmiş, söylenmiş fe\•vıık edenler, muvaffakiycle doğ vetlere bu çetin rolün verilmesi 
Buda peşte arasmdakı ıyı kedonış k 1 da:ııl ihtiva etme]\tedir· Bu ıtı!M- . Jrll ediyordu. veya bi !dirilmişti. ru emin adunlar atmı~lardır. sayesinde, vaziyet kurtarılmıştır. 
luk ıiıünasebetlerine iıjaret ece dn atı . · diye kadar Ispaıwa- 1 Yapılan !ntllıaıı neticesinde aşa- Zihin hastalığına gelince, bunun Bü_yük Harbin menzili ve ça.~ı da Adriyatik, cınııiyetli bir Convais 
ve Yeni Avrupa nizammdan sonra naınenil'ml~n :meblağları, mub~- tı<Ia isimleri y""ılı yl'di aza.om ek· Hin,,ulcr'den yıl!a.rca önce ~o~ıa~- ayni dehşeti uyandırıruştı. Mun~c- tertibini mümkiin kılmamasına Baİkanların vaziyetinin gözden ge- ya ver ak üzere İspanvol hu- seriyot lr.ua<ı&l'il,k Jıaysly.-t dlva;n yaya sirayet etmiş bulundugu, onu- rit ve az metanetli kaleler, agu rağmen, İtalyan!ar, daimi bir ha\'8 
çirilmesi fırsatını verecektir. Mat- yaat 't'.aı>emrm ı'ne vereceili tahmin e- 'ı:al>ihruı. -lldlklerl anbşılmış ve 1 ne geçmek ve hastalığa yakala- top•unuıı yıkıcı ve rulılan sarsıcı tehdidine maruz bindirme ve in· ·ıt'hak e - kume 

1 
· a le · f 1 ' k d d f ı· t ·· caristan üçler paktına ı 

1 

• edir . ' intihap neticesi ımıumi heye ar- nanlan tedavi etmek içın sar o u- ateşleri karşısında, ço geçme en, dirme iskelelerin c aa ıyc gos-tiğinden bu gözden geçiriliş daha dılın~· Toınind mı Verdı? · eki celseye nlltayel veril- nan btilün gayretlerin nasıl heba devrilıni~ti. term~lerdir. İtalyan oı·dı;sunıı~ 
büyük bir alaka uyandıracaktır. ,_ 3 (A.A.) - Reuter aıansın1". = e ı olu11 gittiği hepimizin malümudıır. En ufak tabiye teşebbüsüniin a- daha gerilerde nisbclen kun-et~ı ~nuıa, · · """cu··nıle diyor ki. ' ki (Ç m) ı· k "d · · 1 · b ki b 

t"k muharrnı ~ ur. Mustafa Cıı.nte n oru ' .Rumen gençliğine ge ıuce, - ve- t~ desteğine da~·anınası aı _ csını cepheler tesis ctnıe er.' .. • .. ene _ı-B 1 H k A tİ di~::• ~•berlere göre, anlaşma. Y:Pı~~ İsınıı.11 Kemal Alpsar (Çonım), Dr. I lev lıain dahi olsa - ıuutl~ka aJdı- Büyük Harp asabiyetle takıp et- lir. Dlğcr tarailaıı, sungusune gıı· U gar 
Ü ume l İ panya harp haııcı a Jb

0 

rahim Tali öueören (Dlyarba- uı kaçırmış olması talıın_ı_n ed_ıle- mişti. Bir mangada, mübareze k_ uv venen Elen ordusunun her ateş ı madan evve s . a• veı·rn'ştlr. Bu ha- • 1) kk d 
i saJıife<le) - k da temm ' · kır), Ali Rana Tarhan <_Jstanbu ' bileceği için şu anda mufe ıre- ve'.-..;i ateşten almakta idi. Belçıka- tevkif sed<lini de yarabileceğini e 

(B"f !aralı 
1 

ıne :;:;;e~:!' :hhati tahkik ri ed=;:e~;~ Dr. Tuiıımiral Hakkı Şuuol Erel sine sahip bulunmadığına tered- da ve Fransada, daba önce Polon- ümit etmek 'lata değildir. 1\'azır demiştir ki: · . ese- beraber İspanyanın gay ttan başk•- (İst.a.ııbul), Recep Peker (Külah· \ dütsüz inanabileceğimiz bu genç- yadaki yddırım maceraları, b? İtalyanlar, yer yer mukabil ta-
•Crajova muahedesile b.u r;' ol- duğuna dair y~pıl~~,g~ie:r~ılmaktadır. i ya)' GI. Naci Eldenk (Seyh&ıı), liği, şu fed akJbetindeıı mcsul tut- klasik 110ullcri altüst edcmezdı. arruzlar yapmışlardır. Mu kal.il ta-

lenin sulh yıolu ile halJcdı1rdfraııe ca teminat verilm= -- --- ınalı mJyız? Ancak, silah, mahir ve metin erl".r arruı o.vııak bir müdafaa çcr~cve-ll'lası, mihver devktlerının . ek Parti umumi idare Tamamen değilse bile, yarı yarı- elinde azami Jnıdrctiııi göstcrebı· siıw dahil bir harekettir. En iyi bir 
bir zihniyetle tahakkuk ·~tt:'t1an- T silvanya hı rqnın ya mutlaka ... Zira, zihin hastalığı lir. Fransız askeri muharrirler, a- müdafaa taarruzla, hiç dcÇ'ilse 
l>tedikleri Avrupanın yenı ek ına- raD • Sİ heyeti azalığı Rumen hudutlarma geldiği günler· tcş üstünlüğüne en büyiik kıyme- mevzii taarruzlarla başarılır. Ital-Ztıni işine bir nü.mune olaca hakkıhıyar it:< ıe e de Rumen sarayı petrol ve krom ti veriyorlardı. 916 dan itibaren yaıı si!alıının ateş rolü oynama-
hiyettedir. Bulgaristan Av;up~ 3 (hA) - D.N.B. Ankara, 3 (A.A.) ,-; C.H. Par~si komisyonculuğu ile uğraşıyor \'e müttefik cepheyi kütle ateşleri ko- dığını gören münekkidler, pek h~k-
Yeniden tanzimi mcselesınae ç ı.ş Budape.ste.j·· Meb'usan !\'lecli- umUJlli idare heyetı azasından. ı- heyecan çağında olan gençlik, ba- rwnuş hatta öldürücü ateşlerden lı olarak, süngüniin maneviyata ın-

. '?:ıya her zaman haz:rdıİ. Başvekıl n:~akem kararı muci- noo meb'usu Incedavınm, Mu~a- şı 0

bos her türlü temiz ve ınilli sakına:ı kunıanda hey'ctlerinin bir dirdiği darbenin dehşetini teslim 
Kral Borisin B. Hitieri ziyareti hak- sinde, Vıva ·ıvanva halkının hakkı kalilt Vekilliğine. Ankara r.ıe~u-. inançtan mahrum bırokıhmş bulu- müdafaa ınıntakasmı, daha hasının edeceklerdir. Seddülbahirin kanlı kında B. Popof demıştir ki: bince Transı · · halli icin bır su Mümtaz Okmentn Tıcaret e- nuyordu, Günün )>irindc lıcrkesın atcs darbelerini tevcih etmeden, olduğu kadar da şaıılı günlerini 
- Bu görilşme BLllgarıstanm ve et-n ruvuhartı lmt esAellmCS..~~ İtalyan k~mtis- killiirine tayinlerı dota.vı~ıle acı- bir şey satmakla meşgul bulundu- tahliye etti"i de görülmüştlir. Hın- hatırlıyorum. Cephanesi bitmek ü-

. '•aret e ın e ı · • b'ldirmı.ş ır. ı umi idare hevetı azahkla- · l k tt ı ak hi•bir " ·ı · k"I Al f ı · ttiksck şefinin ehemmıyetıne ~ an- u kuruldugunu ı an wn di ğu hır mem e e e sa ac > denburg mcvzı erme çe ı en - zere olan topçusunun zayı a eşın· llıl§tir. Bu zıyaret aynı ıamand. a Alında tane yKon t Telekı', bu komi~yon.un,. hlaekr-ı' rına genel başkanlı-k .. va?ınca ın;lt olmıyan bir Codreanu ~ıktı. manlar günlerce ve fasLlasızca de- de destek bularmyan Tilık bipade-
ra ll• Bulgar·ısıan arasındaki 
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on 'şı'nı'n umumı pıensıp Maras me u . , . iyi hır damar keş etınış ır ma en vam eden cehennemı atesler"' tcsı- si, en son, babasının si iıı ınn, sun· - b' su ve leel bolgesı par- . . f . b' d ' • . . l h .. 
' •- '-·var ı l va ··ı ıı· . Hasan Resıt 'lankut ı- l". . > 1 1 ~- tebarüz '"ı kt "" d'-' bir an asma t.i mu e ısı , , . M_ arayıcısı gibi Rumen genç ıgmııı rini hiçe indirmi•ti. güye dan anır ve hücum da ga arı-llıiirıasebetleri bir defa da- ··zerinde sim ıven . . El· • b s F eth · Altay ~- k ~ d 

tirın~tir. u rdıi!ını ilaw etmıstır. .. l~ . azıg !°e u u ,>t Tclm- imtiyazını. al.dı ve .~kıllarını yo İ!aly~n ordusu da Büyük harpte; na siperini mezar ederdi. O mü a-caruıı avde-\va ) umumi ~ılmıslerd_ır: Has~t'Rt;;1 . kadro- eılip kendılerıne .. mu5~c~ı aradı .. ~e ate
5 

tefe\'vukuna ehenımiy~t. at- faalar, çok parlak ıııuvaffakiyetle~-
. BUigaristan cenubi Dobru 1>etıerind• A vustra ya . tun ınfıkksô.klı ılebıpra mıu" fettısı'sl'ı"e de en ~ok veren muştcrıyı Karo! un l'etınisti. Almanların yap. tıı:ı ısta- dendi. Bugiinkü Elen nıuvaffakı-tini Bulgar - Rumen mu.nase . e • • 1• fesi sun da e ı en F.. 1 k tt b ld la d f ·1 f ltıJan yeni bir devir atarak teıa::ga; valisınlD vaz Mardin meb'usu Hasan Menemen- kroın s~ttığıh'.1ıem e e e u u. tistikİere göre, o harpte. ~talyan ~ yetinde süngünün e azı e ı var-

der. Cenubi Dobruca ü~°'.'~.d•t:~~dan uzatıldı do;!lu alınmıştır. Kıssa.~~ ~ss_e: . 77 milyon toııçu merınısı yapına dır. b.ak!arının Sovyetler Bırligı 1 . k "k d .1_ t .1 Gen~ligı ınıllı ter.hı ye ve .. hey~- kudreti göstermişlerdi. Fakat, Ital-
. . as: u g~r_ inki-·'·"• yar- Londra, · en bildirıldı- , , , ' ı d b" 1 k tanı1ın B l Sovyet münasebete- 3 (AA.) - Duckıng- Me Sl a a suıaaı çı er candan mahrum mıllet, mustakil yan ordusu İzonzoda bir düzineye s 

l'ınıo ınusait bır tarz .. da _.., atıyen h sara~-ından resrn 1 >-:'1~'- tev'-ıf edıldıler )'aşıyamaz. yakın teşebbüs ~r c ır \'ar 1 dıın etmiıtir. Bu munasebeilerm. am .. . Kral, AYUStra ya .m.u>u iL Bizim, istiklalimizi müdafaa az- "'Österememiştir. 
. . Ieketın men "ıne goıe. .. ·ne Avus- . ) St-' · ıru·111"ıziı1 kahhar olusuna dünyaYJ ~ ı d ·ı kt İınpara •Ynı ı•ltilde ve her ikı mem. . de- ~ . . tavsiyesi uzerı • .. .,.. MelGık-0, 3 (A.A. - . ~,anı . - t.ı ya ag ı ır. -

faatine olarak daha ziy,,U, uıkişa! e metınınumumi v~i~ J:,ord Go:.:~- Komünistlerin merkezın~ P?lis- inandıran şeylerin başıııda gençli- an torlnğun ilhalrn yelten, 
ceğ;lli ümit ederim. u" .. tralvvaazı'fesinin onum. uzdekı di- ce vaı-ılan bır bask .. ı n ,_ne .. tıce __ sınd_e ğinıizin milli terbiyesi, milli here- di"i ıncmlekct!cr de dağ-

ı m - nın b ne tem ld ı e can ve vakarı gelir. lıktır. Mfütakbel bir Buigari;tan, Yugoslavya ile 0 an rne~ aniden itibaren ' ır se · G.arcia ~alleııos o uru muş v 
ııasebetıerini iki memleket arasında i- nus. tasvip etınistır. • bırçok kımseler yaralanmıstır. , 75 harbin giiçlüklerini gözde hulun-
ı:ut dostluk paktı çerçevesine sokmak dını V d teftişlerıne kişi venı reısıcumhur .camach-0 Y.a Almanlar duran İtalyan askeri zimamdarlar, 
Çin elden gelen berşeyi yapmıştır. Bu eygan d" suikast hazırlamakla ıttıha:ın edı- ordu malzemesiniıı hafif ve dağla-betıerde te- d m e ıyor ~-·c ed'l . tir rm tabiatına uygun bulur.durul-ıı:ayretıer neticesinde münase B eva ta te!tklcrine lerek te\•Aı ı mıs • _ Baş tarafı 1 !nci A7fa.da - İ 1 

·ı ·ştir a AA) - Fas ~ 1 l • h • masını unutmamışlardır. ng'iliz er, tal<Jc; olduğu müşa.hede cdi m'. ~klaş- Cezııir, 3 
( G . eral Veygand, dün, ngiliz tıcaret eyetı cum etmışlerdir. Bir vapura tam topçu silahlarının çapmı tayinde llıünasebetler\n ilu me.·nlekeli 1 im devam eden en . ,,_ Cezair umu- , dıs ·a·bet kaydedi1~;0tir. Feı'e odaları- d k İt ı luınaya devam edeceğini ümit ey er : Meknes'i ,;yare! etm'.i~l d. a Viclıy'den ArJ' anhrı e -·... tekaddüme itina e er en, ayan-

.. ebetler• . . iral !\.ima nın rıhtımlarının bombardımanı lar istihdamda kolaylık temini i-

on günlerin ınııharebe

lerinde İtalyan artçıları
nın ağır zayiata uğradık
tan duyuldu. Çekilme) i 

koruınaya memur olaıı kuvvetler, 
ana kuvvetler hesabına, bayatlart
nı feda etmekle ödevlerini başar
mış <>lurlar. Bu kuvvetlerin bir 
aylık muharebe hayatını ~·aşıynn
l~r olup olmadıkları meçhulümüz
dür. 

İtalyan ordusu, dağlıktaki hare
kata yabaneı d~ğillerdi. Büyük 
Harp Alman ordusuna da dağın 
!o···•ısiyetini öğretmişti. 1916 da 
A,_.-,.ı;lar, Bav-yerada, Sondhofıen'-

Ben bir köşede yazıya hazn·ianl-' . 
yorıım. Yaşlıca. hırı de kahve. oca-
ğının sağındakı masada hafıftcn, 
fakat biraz efkarlı efkarlı ~arluya 
başlıyor: 
Saçlarıma ak düştü, 
Sana ad bulamadım! 
Dikkat ediyorum, adamcağızın 

hal ve tavrı bul.amkça, gözler süz
gün ve baygın, burun )upkırmızı ... 
Biraz sonra, şarkı değişiyor. Fakat 
bu ikinci şarkının ne beslesı, ne 
güftesi, tanıdığını, duyduğum şey
lerden değil! Zaten bu sefer ne 
dediği de kelime kelime pek anla
§ılannyor, 

Derken, ben tam y_azıya başlar
ken beriki de ahü zarı tutturuyor. 
Zaten üç, dört kişiden füarct olan 
müşteriler şimdi onu dikizliyor
lar ve ağlama, biraz da makamla
şı.r gibi bir şekil alınca bende şa
fak atıyor. Artık yazabilirsen yaz 
bakalım! Tavla oyruyanlardan bi
ri soruyor: 

- Ne var ağlıyacak yahu, çocuk 
musun sen? 

- A!ı! be ağlamayım da kim
ler ağlasın? 

- Ne var ağlıyacak diyoruıu 
sana'! 

- Bilmezsin ki derdimi? 
- Nedir derdin, söyle bakalun! 
- Derdim büyük! 
- Ne oldu, yoksa Karadenizde 

yelkenlileri ıtU battı? 
- Yok, Akdenizde kruvazörle

rim kara.ya oturdu? Benim derdim, 
ev derdi, ev! 

- Nasıl ev derdi? 
- Bizim bayan iki gecedir beni 

eve almıyor! 
- Haaa .. mesele şu:! 
- Yaaa .. mesele o ... ( AğJanıası· 

nı arttırarak) Ben, iki gecedir otel 
köşelerinde .... 

- Ağlama, ağlama! Sen şimdi 
kalk buradan, git tatlıeıı a, yarım 
okka börek, yarım okka baklava, 
yarım okka re\'ani al, dikil kapı
ya, bak o zan·ıaıı ba~ an seni nasıl 
içeriye alır: 

Ne ise, zavallıyı böylelikle ora
dan atlatıyor ve tavlacılar ta,·lala
rına tekrar başlıyor, ben de yeni
den yazıya koyuluyorum. Fakat, 
neden sonra, kapı tekrar açılarak 
beriki yine içeriye damlay1p orta
ya dikiliyor: 

- Şey, affedersiniz, ben börek, 
baklava, revani ile birlikte kay
mak da alayım mJ? 
Tavlacının biri bağırıyor: 
- Kaymak da al, tereyağı da 

al, krema da al! Maliım a, elin ko
lun ııekadar dolu giderse!! o kadu 
ınnkbule geçersin! 

Kahvenin içini yeniden ispirto 
kokusuna boğan adam bu sefer 
neş'eli bir kahkaha ile şu türkü yu 
tuttllrarak oradan sıvışıyor: 

Seker linıisin vnv vay 
K.a~rmakJı nıısın '""vay vay! 

Oaman Cemal KAYGILI 

Uzak Buıgaristan - Türkiye munas tıuk m1 valisı am . dönmüştür. Buenos - aires, 3 (A.A.) - Ste- neticesinds büylik bir infilak vu- ç"ın', en ufa.k çapı kabulde tereddüt Uti rnemleket arasında mevcut do~ l t,ayyare ile Cezaıre b' t-.~ .. tır 
'bince ini<· fani kua gel:mı.ş, ır yangın çı ,;.,...,. · cimeı:ıişlerdir. 

ve bitaraflık mualıedesi mucı ille- e h sunda gay- Brezilyadan dönen İngiliz tica- Diğer bir tayyare Norveç sahil- 500 parça harp ve ticaret gem~-
laf etmektedir. Türk mathuatınd':,,!' iJd tinden esirgemek us~ih hakkkın- ret heyeti Buenos-aires'e .e:e1miş- !eri açıj;Jarında bir düşman iaşe si ile yana'flıkları Arnavutluğa 1-
lelen bazı nahoş seslere rağm ınü.-1 etlerine devam cdec lıivık oldu- tir. Heyet, Arjantinde altı .e:ün ka- gemisini tam isabetle vurmaga mu talyanların çıkardığı ordu, şüphe 

de bir dağ talinıgahı açmıya ve (Baş tıuafı 1 inci sayfada) 
nıabemelerini dağ ihtiyaçlarına dım.ların ana.haUarını izah eden harici
göre tadil et.aniye lüzum görmüş· nin naldd işleri eocümen1 Çankayşck :nli 
)erdi. Dar kadrolu Alrnan ordu- sini hayati bir mesele olarnk telfikki et
sunda bile Almanlar dağcı birlik- ye nanrı CordeU Hu]] bu Çin ililil!name 
ter kabul etnUye mecbur kalmış· Fredricborg'da yapılan siyasi bir top... 

Şark 

"'•ınieket arasında.ki münasebetler, nna I~ teminat vermıs ve_ . Bulgar kt vaffak oJ.ınuştur. yoktur Arnavntluğun ve komşu 
tek. _•bil hürmet ve dostluk esasıa __ •• ~a mevkii bulması ıçınaklarının laCfl' ır. h Bombardıman tayyareleri de dün ' · · d ·· 

T ak:yası.ınuıı eu nI t ve _h M ' Ma r aym nıemlekctlcrin arazısın e goze <:Br-IS!ınat etmektedir. Türk r .. k ·ııetinin me ea r;ınıJ:ıeyan areşa DDe gece Lorient de. ni.zaltı U&>Üne hü- d"kk t :F&J>ıJan aslcerl hazı.rlıklara gelince, ~ mı . ette •bulundurulac~g . a- cum etmis_lerdır. pan hususiyetleri nazarı ı n c 
lıükılmeti bcınların sırf tedafüi mahlYbe: ernn.ı~ir. ıfü:bir kimseı~ı~~:Ue ~Xe- namzetliğini koymadı İngiltereyc Hiicuııılar almıştır. Bu ordu, köprübaşıru tev-

lardı. tiğin.i. bc:yan etmi~lir. 
Dağ müleselsildir. Birbiri ardın- JallODl'ıı., Vuiyeti DlkkaUe Takip Edlyoı 

"' oldukları hakkında mükerreren ·- etınıs miıniyetıııden ,,u,.... teh si etmek üzere, son hazırlığını ya-
:tanatta bulunmuştur. . setın s~ın· ı· sövliven na~ır ibherkarı= Helsinld, 3 (AA.) - Stefani Hava ve dahili emniyet nezaret- parak, harekete amade . bulundu-

. t iyı mı vece' k ıçın u Yeni reisicumhuru intihaba me- !erinin tebliğlııde bildirildiğine gö- ğuna dair aliıkah sryasetçılere •tam 

ca sıralanan sırtlar, daima hiınaye Tokyo, 3 (A.A.) - S\efani: Amcrtk:a. 
V e miidafaa mevzileri almak im-

Ik; memleket arasında. me.vc.u bald• iikeve '<arsı k<>Y~atl' ve hazırlıklı mur 200 ıınurahhas işe haşlamış- re· dün gece Ingilterenin garbında haberi!• vermişti: •Ol saltanatın kornşuluk müuasebetıennın ıs!!lım k vaziyette dık a 
1 ldi~ini ilave lar<llr. Mareşal Mannerheimin bu b~ şehirde, oldukça büyük bir yeller eser şimdi yerinde!• 

. nın Çine yaptığı yeni ik.raıat hak.ktnda ka"mnı temin ederler. ltalyan or-

daha >i:;ade inkişaf edeceğine k · 
01 

1 ıması liızımıı:e sefer de na:ınzetli"ini koymak iste- m"-·asta hücumlar neticesinde ba- · li b ı 
mütalea yürüten Asabi gazetesi, japon. 

dusu, bir yandan da beslendiğine yanın vaziyetin inkişaflarını dikkaUı 
nazaran, y~r yel' mukavemet ede.. tak.ip ettiğini yazmaktadır. 

ı ketle- bJl unu ~ '-"Y Italyanlıu, taarruz eme es e-Yakın ve uzak saiI' mem e_ tmJstir. 1 tlruna niha- med~ anlaşıhnaktadır. zı yangınlar çı.lcıını.ş ve evlerde, u- mekle beraber, günün ihtiyaçlarınJ 
re gelince, Butııaristan hepsıle ı:~ e Porf. şu sözlere nu Namık Kemal ihtifali mumi hizmet ve ticaret binaların- tatmin de etmişlerdi. Göricede Yu-

cektir, .!u~an or~usu .. ise, kat'i _lü- .iapony:ırm Ameıta Büyült El•is! 
zum gordukçe, silncıı kuvvetine Japonyanın yeni Vaşington büyulı: eı. 

halen me\•cut haro sartlarının dos- et vermiştır: . h r çocuğu va- da mühim hasar vııkua gelmiştir. nan ordusunun 7 taarruzla karşı-ıaactesi nisbetinde normal ve k y c- Memlek.etın ede hazır ol- Antalya, 3 _Namık Kem.anı,ı Ö: Şimdiye kadar alınan habe~l~'.e !aşması, burada yapılan siklet mcr 

müracaat ederek bu orduyu at-1 · . Nomura 28 kinunuevvelde Amcri-
f , . • ·ıı çısı n1aktadır. Yunan za el'ının amı e- kaya hareket edecektir. 

~~~~iıd'nasd ebetler idame etme taı: için ke°'i:~g~is~~ın atisin- lümünün elli ikinci yıldonumu göre, ölü ve yaralı rnıktarı buyuk kezile Selanik istikametinde stra-
~• a ır, iikU- dul!llndan, ünasebetile dün burada Halke- değildir. . . , tejik bir taarrw: çıkacağını ispat 

rini zamanla daha doğru olarak AlmaaJ'a. 0--KaJ·Şek Miin-ı.etıen 
öğrenebileceğiz. Fakat, burada en 
mühim amil biriciktir: Süngünün P~ııof nutkunu bitirirken f ~ilke- den eminim-• ~nde bir ihtifal, vaoılmıs:ır. Bin- Gecenin ılk saatlerınde şarkı İn- edebilirdi. Bu cephe mU.tabkemo ~tın Bulgaristanı harp e !erce halkın ıstırak evledigı bu ıh- ı;ıiltere ve Gal eyaletinin .bazı mın- ;;=====~====================== ~ A R ti.falde Namık Kem~lin h~yatı takalarına ve başka yerlere, diğer 
fazileti!, 

M. N. 

T L hakkında bir hitabe U'at edılıı;ış bazt noktalara da bombalar atıl· N O ve büyük erubin şiir ve eserlerın- mıştır. Hasar ve telefat .. az<lır. 
- -111111· 1 den parçalar -0kunmustur. Southamplon'da Olü ve ihtikar davalarının 

sür'atle bitirilmesi için 
tedbirler alınıyor 

- -er y ys.aT.J1C.ıl.lf".JR;!A.Vi d Yaralı:_370 Kişi 
-~ • "-- - - a bun aıı k Southampton'a cumartesi ve pa-~ - - - - - tonıobili var anım , . . d Af . e 

la 1 r ıçıu e- erın mer z zar günleri yapılan akınlar esna-s oka k la r ı n böyle doktor 
0 

na sında ölü ve ağır yaıal lamı ı.unu-
iil.. kendilerine ver- b a n k a s ı n a m.i adedinin 370 den ibare! olduğu r a h a t l ı ğ ı Cevabını anlaS)lmı§t.r. 
elim.. · . ·· tat Gündü. Akıman Hafit Oluor 

Nanemolla ile 
duk da: 

- Sokaklarlll - ,hatlığUJJJ' 
farkında mısın?. 

Dedi. 
- Ne münasebet?. 
Diye sordum, giilerck şu ce

vabı \erdi: 
ve o .. - Otom<>bil, tramvay t 

(obüsler azalınca çok r~a 
'Ve sa~1rmadan yürüyorum .. 
D~ktor olmak 

isti yenler 

1 • ken: Nan o molla ile dert eşır 
- Bazı arkada~lar doktor 

olmak istediklerini söylüyor• 
lar .. 

Diyerek, devanı etti: 
- Doktorlarm tilhakib o-

- İvi etmişsın us .. dwn. (8"" tar:ıfı 1 inci sayfada) Londra, 3 (A.A.) - İngilız havı. ne-
Mukabelesinde bulun St, bu teberruu ile para kab':11 zare!inin akşam tebliği: 
D a r l ı ğ ı da edilmemesi gibi, ~·anlış hır Bu~iln İngillerenin ııark ve cenubu 

düşiınceyi de ortadan kaldır- şarki bölgeleri üzerinde münferit düş- . ba talr.ibat evrak öre, it . 
MODDEfUMUMI HiKMET ONATIN BEYANAT! 

var . • 

Naoenı"llaya: 1 d 
- Üstat güneşi! hava ~r ~ 

b 1 akitler içınde hakika ;:n i~ar:t ettiğin gibi sokakla-
ah.tlı;;ı var ... Fakat, ba· 

rın r e ki 
ı.an da öyle daralıyor -

Dedim. Merakla sordu: 
_ Nasıl daralı~or?. , 
Şu cevabı verdım: 
_ Yağmurlu havada mes~ 

l~ Beyoğlıından tramvaya. bı-
k bekleme yerlerındc ner en, 

taksi aru(teıı.. 
A. ŞEKii'. 

mış oluyor Bu suretle ~ah: man tayyareleri tarafından UÇ\lflar :r•- Milli korunma kanununa. muhalif - . ma ıı .meoe . malı:ret 
ralnan Orduya kı.;: hedı_ye.sı reket ve ihtiklir suçile adliyeye intikal ve satış !iyaUan, kir nısbeUer11 pıyasa ' pılmıştır. 1 hak eli, tücca delteri . ;ı.~-vermek istiyen, fakat bızzat Hasor ve zayiat azdır. eden lılı.diselerin daha oilratle mu e- vazıy ikUza r en ~"'de ya-
hu işle meşgul olabilecek va- Baltimorc. 3 (A.A.) - Arner!kım pi- rn• ve inlae< !Uzumu bahis mevzuu ol- pılması . eden tetkiJcat gibj bu.. 
·yette bulurunıyan müesse- !otlarından Hutchinson, İngiltcreye mun ımuştu. MilU korunma k~ununun ~t-jsusl~.1:8hkik ~e tesb~ti ıkmaı ~e-

zı • b 1 tazaman Amerikan bombardıman tayya. bikindenberi adlıyeye mti.kal ed~ Jh- mediği ıçm henüz neUceıeneme.nuştir. . Seıer ve fertler, vatanı orç .. a- ın -~ tloe.lerl ""---~~ bun ,,. ___ , __ da ~ 
k 1 · · toplu bir halde teslim edilmek- tilrılr lakıplerln "~"" ve ne ·-"""" O~wor pe:rd•rpey t•-nnı ed8 etınek ve htmun yu - re erın"!. tayyarecilerin arızaya hakkında malômabna müracaat eden miri edilmekte olduiuna i~ bu 28 da-k · d ' zevkıni tatmak te oldu5 unu ve , . . · . . t da . il-

se vıc al\' . • d şimali Atıantıkten geç<!rek bir mııharrımruze lstaııbul cümlıun;ı>e v~ Yakında neticeleoeceği lab imkanını bulabileceklcrdır; ugrama an . . .. Hikmet Onat iU iz.aha- dir 
k . J a · ·11 götürdüklerini söylemı, ve müdde1umumısı • 

hem de muhte ır ere par Jng• ereye tm' r . tı vermiştir: Millt kmuımıa Jcan""""" göre •uç t.,_ 
kazandırmadan. sunlan dAverede ışiki~r.pilot ve bir telsizci c- Millt korunma kanununun ı-.eri- kil eden h~diselıııtre alt t.iihk)kat evrakı-

. · k he- Her tayya e ı . . . · H~H Yiğit askerlcrınııze ı.ş ktadır T slimat Amerikalı Ka yete girdiği 2611/940 tarlltindenberl nııı noksansız oıaratı: adlıyeye m......., t kr lec
e- bulunma · e ' . . . \.,... · ....-:ı- tini temin e-diyesi ba.h!>ine e ar ge · ·r lm k üzere tahminen memurıyetıffil:ze gelen bu kanuna mu- uu davaların stırnlle ... .....,e 

nada~ı ve lngtı ız Ot 1-~-: .... _..,~ va halif SUÇ adedi 112 dir, Bunlardan 84 a decekti.r. Bu hw-usta tedbirler alınmak. ğiz. DAVER 60 pıtot ve o uz eı.ı.u.ı.a fı,<.1..1....... J - • • . • 

Abidin 1 -'·t d karara bai:laıımı$, mütebaki ~ ı lli• l tadır.> pılm.uı. a ır. 

Stokholm, 3 (A.A.) - Dagens Nyhe
ter gazetesin.in Bertin muhabirine göre 
AJ:manya, japanyanın isrini takibea 
Vang·Çin&-Vey bükümetini tanıyıp ta
nımamağa henüz karar Verm.i5 değildir, 

İsveçli muhabire göre: Alınan siyasi 
mahfilleri, Ahnaııyanın halen Mareşal 
Çankay~ ile iyi münasebetler ida!ll4 
eylediğın.i tebarüz •ttirmektedir, 

Cunking, 3 (A.A.) _ (Çekiai a
jansı): Çın haricıye nazırı beya· 
natta bulunarak ezcümle demı.ştir 
ki: 

<Çin Cımıhuriyetinin milli hü
kümeti, bırçok defalar beyan etını.ş 
olduğu gıbı, yine kat'iyyet~ şunu 
tekrar etmek ister ki Vang-Çi.ı:ıg
Vay tam bir vatan hainidir. Nan
~ tesis edilmİlj olan korkulu 

·· l>ütün hareketleri Çin mil-
~=f:ı.axllllll ve bi.itün dünyanın 
nazarında geenlemyekün addedi
len bir teşekkülden başka bır şey 
değildir. Nankinde imza edilmiş 
olan ve muahede süsünü takınan 
vesikanın da luçbir hukııki mahi
yeti y<> k tı.ır. 

Herhangi bir devlet bu korku
luk teşekkülü tanıyacak olursa, 
Çin hükı'.ı:meti ve milleti, bu hare
keti dostlukla kabili telli g<irmi
yerek b11 devletle norınaı münase
betlerini kesmek mecburiyetiı:ıd9 
kalacaklaı:dır. 



SAYFA-4 • l ADA 

Yunanlılar Mısır - Italyan Talisiz Roman - Amerika da 
_ BA4 ıaratı 1 IBci sayfada - (- ıarafı 1 ine! sayfada) kt •ki • (Baş tarah 1 inci sayfada) 

_ıaha :ıımalde diğer bir bölgede, Yu· met. simdi meseleyi enternasyonal yanın çe ı erı Amerika Tayy.....,cfllğindc Sabotajlar 
nan kıtal.an, düşmanı mevzilerinden hukuk cephesinden nazarı dik.kate (Ba~ınakalcclcn devam} Amerika aleyhtarı faaliyetleri tahkik 

oüngü hüaımlariyle çıkamuşlardır. Bu alacaktır.• b dbaht Kr I t• t ht d fe- komisyonu reisi Martin, bu sabah rad-
parlak hareketler neticesinde ezcümle SUDANDA BİR İNGILIZ e 

1 
aemlı ekaç tvte a ınk çana<.-a iyoda söyledigi bir nutukta gayet mühim 

DEVRI.YES. ES. raga e, m e en a nı " . .. . .. 
2100 metre Jrtifada bır dağ mevzii alın 6 I IRLER ALDI mecbur etmişlerdir. Fakat zavallı bır tecrübe tayyaresı uzerindcı en az beş 
mJşiu·. Dii§man diger bir dağ köyünü İngiliz teblığindc deniliyor ki: sabotaj hareketi tesbit edildiğini beyan 

RomanyaJnın ..-sernü\li~ti siyahı> 
df' terketnliatir. Kassala böle:esınde devnyeleri- etmiştir. Bu saboı.aj hareketleri tayyare · bununla da bitmemiş, memleket ec-

Korfo Şehri Youiden Bom.balandı miwen bili ,bir ltalyan ııubayiJ.e 9 . . r l . . havalanmadan evvel meydana çıkarılmış 
ı N t . t bli-· k . ırn· ı· . ncbı ışga ı atına gırmış; o zengın ıs· e d{'. tesbit ed.ilemı·yen yenı· bır" hare-

Uınunl Emnıyet ezare ı e gıne as ·er e!Jır e ıs ır. kJ b··ı ·· k ki ·· 
· n,;,.,. le · 2 k" G il b t d - d d" topra arın 11 un ayna arı mus- ket neticesi olarak bu tavva- tahrı"p 

gOre: ..... ~man ta.YYare n anunuev- al a !it ın o,eusut n fa d UŞman tevlinin kayıtsız ve şartsız istifa- J.,, .,.. 
velde lııçbir a.skert bedefi olrnıyan Kor- gTt~P arı opçu.muz ara ın an mu-• d . t h . d"lm" . b _ ediln1 i~tir. Son zamanlarda yapılmış o
tu ~hrmı yeniden bombardıman etmiş- vaffak.iyetle bombard.J.man edil- esıo: 8 sıs ~ 1 ıştır; una rag- lan tahkikat, bir Alman nazi grupunını 
)erdir. Sınalar oldukça hasara uğrarnıŞ- mistir. men e, 0 elim maceranın, sonu bu tayyare :tabrlkasmda ça~makta ol-
tu Bır 1ı:11i8e harap olmuştur. Mısırın İJıgiltereve olan itimadı gelmemiş; belki asıl 0 zaman baş· duğunu meydana çıkarmıştır. 

ııaıyaıılar, harbın ille günlerinde E- Al-helal! ı;ıazetesinın buı!ünkıi bir lamı~tır. Bataklığa diişen bir adam 
pirde muY•kkaten işgal ettikleri Filiaks makalesinde tebariiz ettırilmekte- nasıl çıreındıkça daha ~ok batar-
ıchrınde etraftan 18 kışıyi tevkif etmıı;. dır: sa zavallı Roınanyanın, kurtuluş 
)er ve finır ederim .e alıp götürmüş. Gazete diyor ki: iinıidile yaptığı her hareket de, 
)erdir. Bwı1arm ıikıbel.i meçhuldür. •Yakın Şarktaki İtalvan kuv- mutlaka, onu daha fena bir vaziye-

R- 15 Günlük Bir Tcftit 
Seyalıaıb Çıklı 

Vaşington, 3 (A.A.) - Beyaz Saray
dan bildirildiğine göre, Ruzvelt, Caraibe 
adalar1ndaki müdafaa tertibatını teftiş İtalyada bir mahal: 3 (A.A.) - lW vellcrıne miicadeleye devam et- te sürüklemiştir. Bu cümleden ola-

. tiklerı· takdı"rde tesıı·m olmak veya rak Romanya, hiçbir menfaati ol- etmek üzere ve daha evvel avdetini ı. 
Dumaralı Italyao tebHğinde bıldirildiği
ııc göre 9 uncu ve 11 ınci ordular cep- h_ut bu 3$ıbete tevekkül göstere- madığı halde, üçler paktının be- cap ettirecek bir hadise olmadığı takdir. 

Hala 
Mihver mi? 

(Baş tarafı 2 nei sayfada) 
ya ynrdnnile ahvalin şu veya bu 
istikamet alacağını gösterebilir. 
Kütleye kütle, bloka blok, kuvve
te ku vvet. Bu çem berdcn kurtul
manın çaresi yoktur. İngiltere hep 
1939 tarihinde harbe tamamile 
hazır bulunmamanın avakıbını 
görmektedir. Amerika devlet adam 
!arının ağzile sarahatle söylüyor 
ki ayni hataya düşmek istememek
tedir. Binaenaleyh harp hazırlığım 
en şiddetli bir surette sevku idare 
etmektedir, Türkiye de çoktan bu 
vadidedir. 

Hüaeyin Şükrü BABAN 

Günün içinden 

' - BDUNCiKANUN 194~ 

Bayanlarımızı ayhk üzüntülerinden 
Kurtaran pyet sıhhi, ufak, yumtqak ve en ince elbise

ler albnda bile belli olmıyan 

FEMIL ve BA G I 
Yeni amballl ve daha mtltekAmi! bir eekilde S lik ve 12 lik kutularda yeni
den piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve par1ü.meri mağazalarında 

ve kadın berberlerinde hizmeti erine hazır olduğunu arzederiz. 

Kırklareli inhisarlar MUdUrlüğUnden: 
Çerkesköy istasyonuna gelecek inhisarlar idaresine ait mamul tulün ve 

bilciimle içkiler ispirto ve sair mevad ile bunların boş zurufabrun Çerkes

köy istasyonundan Saraya Vhe :Midye Demlrk.öyüne ve buralardan mille.. 
kabileo yine Çerkesköy istasyonuna bir oene müddetle nakilleri 2490 sayılı 

kanunun maddei mahsusası mucibince 20 gün müddetle ve olbaptaki sart
namesine tevfikan alent olarak münakasaya konulmuştur. 

Tediyesi muhammen bir sene1ik nakliye ücreti miktarı 4000 tiradı!.". 

İhQ!e 20.12.940 tarihine müsad.if cuma günü saat on dörtte İnhisarlar 
Kırklareli müdürlüğünde müteşekkil komisyonca yapılacaktır. hPsinde Yunan taarruz.lan mukabll ta- rek harbe devam etm€den esir şinci i.zası olarak Avrupanın yeni de 15 günlük bir seyahate çıkmıştır. 

du. sm-'- mukad·derdı"r. Bu netıce nızaınına girmiştir. Bu girişin, onu Ruzvelt, Miami'den başltyorak .Portorl. (B~taarfı 1 inci saııfada} 
arruzlarla karşı!anmı:;ıt.ı.r. Kıtaıarla Jş CA 

bırliğı yapan İlaQ<an tayyreleri d~ma. İneılız donanmasının İtalyaıı mu- hangi meçhul maceraya si\Jükli· co civarlarını <la ziyaret edecektir. Ruz- nöbet sırasında söylenir, fakat sağ-
Mi.tzayedeye iştirAk e.imek istiyenlerin % yedi bucuk depozito olarak 

300 lirayı müstasblben yukanda yazılı gün ve saatte Kırklareli müdürlüğüne 
nın münakale )'oll.arını bombardunan et- vasala hatlarını kat'i surette lte.5- yecegi henüz münakaşa edilirken velt'in IngiHz Antil adalarındaki deniz' 'a.nıJar ve tababet ona: 

b Dclul·r Muhaf••lar eski devlcf üslerini teftış· etrnesi de muhtemeldir. S ıkl 
tnü.racaatlrı il~ olunur. cll450> 

mi.şıer ve bazı mevziler ile motörJU ara. mesıne llıtızaren az ır zaman me- .... ' - ay ama ... 
balan mitraı,.m a~i altına almışlardır. selesıdiT.> adamlarqıı öldürmeğe başlamışlar- Hareket:nden evvel, Ruz,·cıt, Fransa 

demokra•i-1 inhisarlar Umum MUdUrlUQUnd!A. Hava kuvntlen Yenıkale ıle Korfuda Aden, 3 (AA.) _ Adenden kal- dır. Son haberlere göre, üç gün büyük elçiliğine tayin edilmiş olan ami.. 
ukerl beclofieri bombardıman etm.ışler- kan tayyareler ikinct tesrın zar- i_çinde, 2000 kişi katledilmiştir. De· ral Leahy ile Ncvyorkta bır görüşme 
lltr. fında Erıtre ve Habeşistana 50 den mir Muhafızlara mensup olau. ka· 1apmıştır. 
ll1yd a.cr- T- 11aı1r1 Jbıü;mda fazla akın vaıınııslardır. Sap deni- !illerin tevkif ve tecziye edilmele-

Ne Dı7or? 'ındekı Assab Jımanı 30 akın esna- ri de mümkün olmuyor. Bu tethiş 
Yeni BtiJ'ök Eloi, Abloka İşi!e de 

Ali.kadar Ola.cak 
ı-. 3 (A.A.) - ~ Rus radyo- aınua simdıve kadar vedıih darbe- hareketi, ilkönce zannedildiği gi· 

• iıaı,. - Yunan mulıarebeflnden ~b- lcrın en cıd.dilerıne maruz kalmıs- bi, eski şeflerinin kemikleri bir ha- Nevyor, 3 (A.A.) - Nevyork Herald 
oederken bunun .., :sayanı hayret nok- ıır. Bu lıman üzerıne 36 saat de- pishaneden çıkarılırken Demir Mu- Tribune'ün yazdığına göre muhtelif mah 
luınıı:ı y_,ıstıırı gıbı küçuk bır mem- vam eden hucum serılerı yapılmıs hafızların galeyana gelerels. yap· fill~rdc Ruzveltin amiral Leah'i. bü.ylik 
lô:~ lı:endısını askerce ve silAhça bu ve muazzam vanı:ı:rnJar çıktı.ı?:ı gibi tıkJarı münferit bir intikam vakJ .. 1 elç1 olarak Fransaya, sonradan Ingılte-

1 
ı '· l~""- a..·· · k h h l asından ibaret deg .. ildir·, bil8.kis 1 re_ye. g. önderme. k tasavvurunda oldu,b'U - - bır d\ıoınana karşı muzaffer ev,.a"'""' .,uvu asarat usu e 

oım- ke:ifi;reti oldutwıu lfaret etmek- t!eldıih rırporlar<lan anlasılıınıştır. maksatlı ve planlı bir hareket ha- bildınlmekted.ır. 
- · Adısırbaba - Crbutı tıattile sair !inde inkişaf etmektedir. Bu hare- AmJraJ Vichydekl ikameti eonasın<la 

DıjWıo' - Bilı1IJDel radyosu da hedeflere yapılan bombardıman- ket, Demir Muhafızların ileri. ge• İngiliz ablukasının Avrupa memleketle.. 
Yun...-...ıa Tttrlı:ıyenın İtalya ve AJ· Lal' İtalyan Şarki Afrikasındalci lenlerinden başka memlekette, si· ri üzerindeki tesirini mü~abe<leye ım
ma.Q1l tarafından Ba•kanl•r için hzır- benzın kıtlığını daha zivade ço- yasi önder bırakmamağı ve Ru.. kan bulacaf ve bu suretıe Londraya var 
illan _..,,a 1<arJ1 mlişktllit çıkardılı:- ı!"altmaktadır. men milletini çobansız bir sürü dığı zaman İngilterenin hakikt ihtiyaç ... 
ı.mu .m.ı-••ür. Kasala Mıntakasındaki haline getirmegı"' istihdaf eder gibi _ , -~ lannı daha l;yi tetkik edebilecektir. 

:f..9ndra, 3 (AA) - İngilız ga- Pnsu Neticesi görünüyor. O vakit başsız kalan 
ıııeteleri İtalyanların ArnaV'l.ltlul<- Kahıre, 3 (A.A.) - Resmi Teb- halk kütlelerini köleleştirmek ve 

Amerika donanmasının istikbalde ala-

ta uğradıkları h&ırnet hakkında !iğ: 30 teşnnısanı gecesi Kassala istenilen tarafa çekip götürmek 
mütalee fÜI'Ütınekte devam etımek- mıntakasıııda alındıkları evvelce kolaylaşır. Böylece yeni nizam bo
ıedirler. Bu meyanda Tnnes gaze- bildırılen esırlerden maada devri- ynnduruğu doğrudan doğruya ha 

b k d k 1 cağı şekle dair amiral Etark tarafından 
tesi başmak.alesınde, gelecek gıin- vem12 ır _ amyon tahrıp el:ml§tır. riçten değil; bilvasıta dahil e i e -
ler zarfında İtalyanları.n bütün ce Mü.sademenın vukubulduğu yerde Ier tarafından vurulmuş ve zeva- verilen rapor hakkında mütalcalar der
sıubf Anıavu:Juğu tarnamıyle tah- ll dıişınan cesedi sayılmıştır. Pu- bir kurtarılmış olur. Bu, adı •ye- meyan eden deniz mahfeilerinde tasrih 
liye_ ederek Şkırmbi nehnnin şi- suya düşürülen İtalyan motosık- ni nizam• olsa da, çok eski bir edildiğine göre, Amerika donanmasınm 
m aline çeltilme.lerini muhtemel letçi grupundan üç. motosikletçi usulden başka bir şey değildir. yeni lnşaat programının yüzde 20 si 941 

ıörmekte ve ezciim.le şöyle demek esır edil.mıs, aynca yedi motosık- Dost Rumen milletinin, başına senesi nihayetinde, ;,iizde 30 u 1942 se
tedir: let, hır miktar te<hızat, mitralyöz- gelen felaketten bir an evvel kur- nesi nihayetinde, yüzde 25 i 1943 sene-

• Yıman.iırtan, kend:ini böyle kah- ler, esliha ve mühırnmat ığtınam tulmasını temenni ederken düşman 
ed im si nihayetinde ve geri kalan 1944 senesi ramanca müdafaa edec,ek yerde, i ıstır. karşısındaki zafın, mütavaat ve nihayetinde tamamlanmış olacaktır. 

teslim b ile olmuş olsaydı, Gırıd a- teslimiyetin bir milleti k nrtara-
da:;ının ~ kuvvetleri tarafın- T ransilvanya madığına ve belki daha fona bir 
dan ı~ali Ingiltere için kıymet bi- vaziyete süriiklediğine, Romanya-
~ılmeı. bir fayda tesis edecektı. Fa- - lbt tanrı ı htci sayfada - nın bugünkü elim hali kadar du-
k.at bu cesurane müdafaa ve şeci- •Bugfln ayni zamanda istilı.balın hak- manı üstünde ve ibret verici bir 
ane mtlabıl taarruz sayesinde İn- !arına yol açan bir gtindür.> misal daha bulunamıyacağını ila
&iliz kuvvetleri daha çok biiyük General, bundan sonra mesulleri şid- ve etmekten kendimizi alamıyo

ltalya 

Abidin DAVER 

Nazırlar mecliainin 
toplanbsı 

ınenieatJer- elde etmişlerdir. Bugün dıetle tenkit ederek ezcümle demiştir ki: r uz. 
müttefik olan İngıltere ve Yuna- cHepimizin mücrim olduğunu unutmı. 
ıllst.an harp urıruırunın alelade bir yalım. Çüııkü bunu tarih te uoutmıy•
meselesi karşısında bulunmakta· caktır. Kardeş kavgalarile zayıfladık ve 
dırlar. İtalyanlara indi.rınekte ol- feci neticeye geldik. Hudutlar bırbirini 
du.kları darbeler, Du~enin askerle- ekilıen düıtüler "" biz anlan müdafaa 
rin.dek.i maneviyat bozukluğunu etmeılik. Çünkü fırtına koptuğu zaman, 
bır kat daha arttırmakta ve ken- Rumanya dahilde zayı!tı. Hariçten de 
dilerim toplamaları için fı.n;at ve yardım görmedi. Layemut olan Rumen 
takat bırakmamaktadır. Diğer ta- milleti ölüm tehlikeleri geçirdikten son. 
raftan bir zırhlı fırkanın Arnavut- ra daima dirilmistir. Bu sebeple Tran

İtalyada bir mahal, 3 (A.A.) -
Nazırlar meclisi bu sırbah Muro

lininin rıyasetinde toplanarak cari 
ı,şlerle meşgul olmuştur. 

luk sahili üzerinden yapacağı bir silvaoyahlara, lejyoner askerlere ve bü
Wrruz da İtalyanın hattı hareke- tün Rumenlere emniyetle bitap ed.iyo laviçre meclisler i kıt 

devreaine girdi ti Üzermde maddi Ve manevi ayrı rum. TransiJvanyalıJardan ıztıraplar1Da 
bir te.ır husule getirebilir. rağmen meyus olmamalonnı istıyorum. Bern, 3 (A.A.) - Stefaoi: Mecl.iııleT, 

D. ~ tara.tta.n b . Herkesten evvel burada biz vardık. Her dün kış içtima devresıne giTlnJ$lerdır. 
~ u aynı galebe- kesten 30nra gene biz kalacağız. Çünktl 

Jer, Bal~ meml~ketleri arasında hiçbir tlrlına bizi götüremiyecelrtir, Is.- Milll meclis reısliğuıe mub.afazakılr lı:a... 
harp belasına dogrudan dogruya ıikbal çetin fakat ümitle doludur.• tolıklerden ldellispoch ve federal dev. 
tutnl.mamış ol.anların da ist.ık..lalle- . Romwyad& Lejyoner l'olis ı::.atTedlldl •~Uer mecluıt reısli~me nıdikall....ıeı:ı 
rine merbutiyetlerıni bır kat daha Bükreş, 3 (A.A.) (DNB) _ Rumen Malche intihap edilmlşltr. 
llrttll'!Dıştır. Bu sebeple bız . daha 10lyonlennın reisi Ve başvekil muavinl 
zıyade H.ıtlerın onumuzdekı aylar Sima ihtilalden sonra teskil olunan ıeı
zar!ınd.a hücumlarını, daha şı<ldet- yone; polısini ilga etmlştır. Bu polis re
lı bır surette lngılt.ereye hasretme ıımın kuruluı;una bızmet etmiş ve bu· 
sl ihtuna.Jıne mttz.ar edebılırız. Fa· suret1e vazifesini tamamJamıştır. 

Amerikanın Moskova 
büyük elçisi Helsinkide 

Helsınkl, 3 (A,A.) Amerikanın 

Mo~kova büyük elçı:si Steinhardt bugün 
Helsinkıye muvasalat etmıştır Buytik 
el çının bu seyah.a tı busu.si mahiyettedir. 

İ.b«il tere Hesa.bnıa 360 Tlca.ttt Vaınıru: 

Vali Stret'in bildirdiğine göre, İngl-

liz hükUmeti mümessilleri, Amerikada 
360 ticret eemisi inşası ~in blr prog. 
ram hazırlamaktadır. 

Birleşik Amerika hava işleri komite_ 
si, geceleyin. tayyareden fotograf alabi ... 

ten yeni bir aletin İngiliz hava kuvvet
lerine vrilmsini karal.raştırnuştır. Bu 
l.let, 15 senelik çalışmalar neticesinde 
keşfedilrniştır. 

;ıı Şehır Tiyatrosu 

Dram kısmında 
T epebaşında 

4/1%/940 Çarşamba günü ~ı 
saat 20.30 da 

B ULUNMAZ UŞAK 

* Komedi Kısmında 
latiklal Caddesi 

4/12/940 Çar~amba giindiiz saat 
14 te, ÇOCUK OYUNU 

4/1%/940 Çarşamba günü akşamı 
saat 20.30 da. 
DADI 

Gü. Mh. lst. Lv. Amirliği Satınalma t emisyonundan 

kat bunu yapmakla bu!'lln temelın &wn"" Samüriinün !.ay EUiğj bir nuluk 
den tıtrI"Ten İtaıyaya karşı ındırı- Moskova, s (A.A.) - Tass ajansının 
lec<>k darbelerin Buyük Brıtanya bır telgrafına göre, Romanyada Demır 
ve Yunan.ıstan davası ıttbarıYle ne muhafıtla.rın cınayetlerının kurbanların_ 
kadar btiyük ehemıniyetı h;ız ol- dan biri olan Magrearu'nun meurı ba
duğunu da gözden uzak tubnamak ~ında, tnıllt kôy1u partısi ljderi Manıu 
zaruretindeyız. Herhalde- 1942 ılk- '>rafında~ soylenen nutuk. Romen san. 20 1.Kiınun 940 cuma günü saat 15 te açık eksiltme suretile müteahhit 
baharı içın Yakın Şarkta çok mü- :;;Uru tarafınd. trıyyedilmıştır. Manıu, namü hesabına 3.000 takım çamaşır alınacaktır. Muhammen bedelı 3142 lira 
bim kara ve hava kuvvetleri ta- ıiemokıası nıuc.ıdillerındcn olan ve bu 5U kuruş ve ilk tenıınatı 236 liradır. Evsafile numune ve şartnamesi komis
ba~şüdüne ihtıyacını.ız olduğunu ığurda hayatını feda eden Magrearu'yu vonda her gün görillebılir. isteklilerin tenunat makbuzlarile gününde Galata 
da unutmamalıyız.. metbetmıştır. 'Mumhane caddesı lbrabım Rifat hanuıdakı komısyona gelmeıerı. 11451 

BÜYÜK TAR i H i R OMAN No: 68 Şehzade Selim'tn bütün haslan yüz 
yüke arttınJdı. Keıa Şehzade Selimın 

valdesınin Remıe·cte evk-at idaresi Şa .. 
mışeriftekı imaretirun mütevclHs1 Tur-

yete de nail olmuş bulunuyordu. Da ... 
mat olmuştu 

Sokollu. uzwı boylu, ince yapılı idi. 
Bu sebeple bızım tarihlerimiz ona Meh ... 

Te~hisini koyar. 
Fakat, İngiltere 

ler galip gelirse: 
ve 

- Sulhün şartları ne olacak?. 
Bilmem bnnu hiı; düşündünüz mü, 
düşiinmiye vakit buldunuz mn? 
Yoksa bana: 

- Şimdiden bnnu düşünmenin 
sırası mı?. 

Deyip içinizden kıkır kıkır gülü
yor musunuz?. 

Siz ister benim hayalperestliği
me bağışlıyarak giilünüz, ister ba
na inanarak içime doğan hisse hür
met ediniz, Ancak, bana yalnız in
sanlık ümit ve t esellilerim değil, 
realiteye bakan gözlerim de hsıl
d.ıyor: 

- Almanya i!e yapılacak su\
hün şartlarını şimdiden düşünme
nin zamanı gelmiştir. 

İİlllllll----·--------------------1 - Keşif, şartname ve pl&nı mucibince idaremizin Paşabahce müskirat 
fabrikasında yapılan revir ve Çocuk yuvası ikmal işleri kapalı zarf usulile 

eksiltn1eye konmuştur. 
II - Keşif bedeli 12406,19 Ura muvakkat teminatı 930.50 liradır. 
III - Eksiltme ll/XII/940 Çarşamba günü saat 15 te Kabataşta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname sözü geçen levazım iUbesi veznesinden 62 kuruşa alına
bilir. 

V - Münakasaya girecekler milhllrlü tekli! mektuplarını kanuni vesaik ve 
.,, 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubuou ve şartna
mesinin cF> fıkrasında yazılı veaikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını 
.ihale günü eksiltme saatinden b ir saat evveline kadar mezk.ür komisyon baş._ 
kanhğına makbuz mukabilinde vermeleri IAxtmdır. clll97> 

Devlet Limanları iş letme Umum 
İskelenin Mevkil Keı;if bedeli 

Linl Krş. 

MUdUrlUgünden: 
Muv,,kkat temloab 

Lira Krş, 

Harbi kazanıp sulbü şaşırma- Zonguldak 
m ak için hakikaten buna ihtiyaç Giresun 

Gemlik 

9624 79 
9985 16 
9979 85 

721 
748 
748 

86 
88 
50 var, 1918 sulbü şaşkınlığın sulbü 

olduğu gibi muhakkak ki, 1939 
harbi de o §ll§kın sulhten geldi! 

A . ŞEKIB 

Sizi saadete götüren 

PUDRA 
RENG i N i Z 

Hangisidir? 

On kııdırıda 
fena renkte 

~11llanır 

EN SON 

M O D A 

RENKLERi 

Do~uzu ~ 
pudra~ 

' . 

Mevkileri ve keşit bedellerlle muvakkat teminatlan yukarda yazılı {iq 

lskele inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konuimuşlur. İhaleleri 12.12.940 
tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Galata nhtımındaki Umum Mü.. 
dürlük binasında toplanacak olan Satınalma komisyonunda yapılacaktır. is

tekillerin kapalı zarilannı bildirilen vakitten en geç bir saat evveline kad::ı.r 

komisyon reisliğine tevdi etmeleri lAZJ!ndır. Şartname ve teferrUatlan keşıJ 

bedelinin yüz binde beşi nisbetinde bedel mukabilinde sözü geçen komisyon~ 
dan alınır. (11155) 

lstanbul Vakı flar DirektörlUQündan 
Kıymeti 

L. K. 

246 84 

791 02 

Pey akçesi 
L. K. 

18 

69 

Mahmutp aşa Dayehntun mahallesinde Kalcılar 
hanı üst katta 1,2 No. lu odanın tamamı. 7144 

Kocamus tafapaşada Canbaziye mahallesinde 
eski Meşell Mesçit yeni Abdullahdede sokağın.. 

da atik 20 cedit No. lu beş odalı hanenin tama. 
mı. 7194. 

Yukarıda yıızıh iki parça emlfilc 8/12/940 tarihinden itibaren bir ay 
.i~?nde pazarlıkla sa.tılacakt-ır. isteklilerin 3/12/941 tarihine kadar çc;,berli 
~ta Vakıflar Başmüdürlüğü MabJUIAI kalemine gelmeleri. (11474) 

-------------------- ·----
_ lstanbu! llcinci lcra Memurıu-ı ZAYİ - Eminönü Malsandığın
QUndan: dan almakta ol<lui!um eytam maa

Osmanm temli.kinden Yervant sına a!t maas cüzdanile resmi se
oğlu Mılırana olan ıootek .borcu- n_edı.mı zavi ettiirimden Ye venıle
nun ödenmemesinden dolayı Fat- rını çıkartacağımdan eskilerinın 
ma İnanın ıınalı olan ve tamamına hükmü yoktur. 
sekiz yuz lıra kıymet takdir edilen 
Besıktasta Türk Ali Teşvikiye ma
hallesmde Uzuncaova sokağında 
eskı ve yeni 4 No. lu hane açık art-ı 
tırmıya konulmustur. 

Evsafı: Zemın katı zemini malta 

1 
döselı bır taşlık üzerinde bir tu
lumba ve bai!dadisı mevcut diğer 
kısımlan gayrı mevcut natamam 
bır oda, bır kömürlük olup mezkfır 
kat natamam bir haldedir. 

Birınci kat: Bır sofa üzerinde na

Hamide Bıcakcı 

Dr. IHSAN SAMI 
BAKTERİYOLOjJ 

LABORATUARI 

Umumi kan tabliliit~ Frengi nok-
tai nazarından ( wassern1an ve 
Kahn teamülleri kan küreyvatı sa
yılması1 tifo ve sıtn1a hastalıkları 

teşhisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilfıtı. Ultra mık-

tamam hır oda ve tamam diğer bir 
1 

manzara verir ve s.ızi oda Ye ar)j:a cihette bir bahçe ve 
daha yaşlı gösterir. En bahçede mevva ağaçları ve merdi· 

Fena ren '<te bir pud
ra. yüzünuze •makvai
lanmış• ve cirkin bir roskopi, husus! aşılar istihzarı, kan

da üre, seker, klorür, kollcstcrin 
miktarlarının 1.ayini. 

muvafık rellj(ı bulma- ven basında bir hela vardır. 
nın yegane caresı, vü- İkinci kat: Bir sofa üzerinde ka-
zünıizün bir tarafına pısı gayri mevcut bır gusulhane. 

Dlvanyolu No, 118. TEL: 20981 

bır renk ve dığer tara- üç oda olup bir tanesinde camları 
Cına başka renk pudra ve cerçeveleri J?ayri mevcuttur. 
tecrübe etımektır Bu Ücüncü kat: Bir sofa üzerinde 
tecrıiben Tokalon pud- dört oda, bır hela. Dördıincü katın 

gut reistı met Paşayı. Tavıl derler. rasının venı ve cazip bahceden ayrı merdiveni olup bu 
Evkof terekesinin de Rados canıbıne Keza, Padışah Slıltan Süloymanla renklerıle yapınız. Bu kat çatı katıdır. Mezkür hane kıs-

si ııünü avn.ı mahal ve saatte icra 
olunarak en cok arttıranın üstün
de bırakılacaktır. İootek sahibi a
lacaklılarla diğer al:l.kalıların ııav
ri menkul üzerindeki haklarını hu· 
susile faız ve masrafa dair olan id
dialarını ilan tarihind~n ıtibarcn 
on beş .ı:;:ün icinde evrakı müsbitı>
lerile dairemize bildirmelerı. aksi 

vanııı Rençlıl·r Süleyman gerrulerı~e MWtu Ebussi..ıud Etendı de aynı tipte veni renkler gavet mo- men tamir edi.Lm.is. kısmen tamire 
gOnderilmc::;i emıc·dildı ·ıidıler (l) dem cChromoseope. m-uhtactır. Zem.in ve·birinci katları 

M_ıhrıınah Sultan, kardeşi .Beyazıdın SokolJtınun nüfllzu gittikçe artıyor- makinesı savesınde .rl:a· .k.cir,gı.r. diğerleri ahsaP olup içinde 

Esasen ilrl bıilel 
deleye sebep, Lala 

katlı baberinı aıınca, Vezırifı.zam Semiz du Kard~şının oğullan hep mühim ma- rıstırı1mıstır Sı.h.rimiz elektrik tertibatı vardır. Tulumba 
beynindeki müca- 1 Kanuninin zilfına kurban gitmişlerdi. Ali Paşaya mür•caaı etti. Babasının, kamları ışgal etm0>Jerdl. So!<ollu aile- oır .ı:;:öz. hemen kusur- kuvudan su alır. halde hakları tapu sicillerile sabit 
Mustafa Paşanın Şehzade Mustafa, Şehzade Cihangır, Eskısaraya gelmesıne mtisaade etmesı.. j sinuı nesı var nesı yok hepsı Türk ım- suz bır itına ile renıkleri Mesabası.; 124 metre mııra:bba> olıınadıkca satış bedelinin paylaş. 

hilesiydi. 
Çünkü, paşanın gözü vezirifu:amlıkta 

.idi. Fak.at muvaffak olamamıştı, 
Şehzade Beyaud, İranda, evlfitlarile 

beraber ıebit edtldi. Çünkü, Şehzade 
evlatlarile iltica edince 

Kanuni Stileyman İran hiiküm<ları 
nezdinde tazyılkannı artırmıştı. ~bza
denin ve çocuklarının katlini talep edt• 
r ordu. 

İran Şahı, ıtanunlnin ~ıki netice_ 
rinde şehzadeyi ve çocuklarını katlet-
tirm:şti. 

Bu, vak'a Kanuni Süleyman için bir 
leke idi. Fakat Saray bu gibi cinayet-
lere alı.sıktı. 

Şehzade Mahmut, Alımet .Pa§a. bepsj ni, ve karde;;i Şehzade Selimle barıştır- paratorJuğunun mühim mevkilerine geo intihap eder ve artık olup bunun 49 metre murabbaı bi· masından haric kalacakları, arttır-
kaııoıunmuıııardı. masını istedı. miştı •ımakyailanımıs• m an- na ve 75 metre murabbaı kısmı mıya istirii..k etmek istiyenlerin 

Artık dahilde hallolunacak bir me- Halbuln, vaktile o da valdesi Hürrem Soirnlluıar, başta Mehmet Paşaları zaraya nihayet verır. Cilt He ııa- babcedir. Bu ııayri menkule ait muhammen kıymetinin % 7,5 ni.s-
seıe kalmamıştı. Sarayda saltanat da- Sultan ve zevci Rüstem Paşa ile be- olmak üzere devleti istılii. etmıııerdi. vet ınlzel bir tarzda lırntızaç eden şartname 14/_12/!'.'.10 t~ih~~e~ iti· ·betinde pey akçesi veya milli bir 
vası edecek entnkaıar da kalmam••tı. raber Şehzade Selım'uı saltanatı ale.v· Sarayda geçen dahlll intizamsızlıklar bu pudra adeta tabii l!ibı ııöste • bo.en herkesın noreb''-esı ıçın t~ ~ , - ~ ı..wı ~- ban1ta teminat mektubu ibraz et-

Çüoku, fehzadeler ortadan kalk.ınca hınde idi. barıcen muzır bır tesır ıcra edemiyordu, tir. Tokalon pudrası hususi bir ra d1vA-"---•- ~ •A•ı. ı.. .. lunduru 
meydanda bir Şehzade Selım kalmış- Nihayet, fkl kardeıı barıştırıldı. Sil- Çünkü, devlet ve ~kı!At o derece usul dahilinde •Krema köııüğih ile lacakt;::~=ı.ue - "" • melen ve talipler:n şartnameyi ve 
ur ki, zaten hakkı saltanat da onundu. leyman, Şehzade Selımin kızı Esmihan kuvvetli idi ki, ufak tefek ıntızamsız. .arıstırılmıstır Bu sayede bütün Bırinci arttırması 25/12/940 ta- lazunırelen evTakı okuyarak mün-
Padişabın oğlu Şehzade Selime git- Sultanı Sokolluya, dığer kızı Gevher lıkJarın sızmasına ıml<An yoktu. '!tin sabıt kalır ve ne yai?mur ve rihine müsadif Carsamba günü is- derecatına vukuf ııevda etnıis ad• 

tikçe muııabbeti arttı. Padişah, oğlu· ban Sultanı Piyale Paşaya, •ehzade Bu sıralanla Turgut Reıs Malta sa- rÜ2Jgardan ne de fazla terleme - tanbul İkinci İcra dairesinde saat dolunacaklan ve müsterinin yalnız 
nun baslarını bile arttırmıştı. merhum "Mustaranın kızını da Yeniçeri hilleriode uğraşıyonlu. Macanstan, Türk den kat'iven müteessir olmaz. He- 10 dan 12 ve katlar icra olunacak ferağ harcile ihale pulu ve yirmi 

Sel. 'l b 1 ll1 d kuz Ağası Abdülkerım Ağaya verdi. ülkesiydı. Türkler en aatvetli devırıe- men bu.ı:;:ünclen Te>kaloıı Pudrasını h k t· · (!f. 75 
Şehzade ım n as an e o ve mu aımımen ıyme ının ıo senelik taviz bedelini vcrmeğe 

yük ve on dört bin Uç yüz doksan ak- Bunların diığılııleri pek parlak ol- rinl yaşıyorlardı. tecrübe edinı.z. Teninızin l?ÜZel - sini ııecmek sartile en çok arttıra. 
çe idi. du. Mihrimah Sultan, Şehzade Selim'e İstanbul balkı zaferden, kasideden, leşti!tini l(Öreceksiniz. 'na ihale edilecektir. O .ıı:ün böyle mecbur olduğu ve fazla m, !Cımat 

Salyane tarlldle on beş yük akçe Ha- cemile olmak üzere, sultanların dilğiin. gazadan hazzedıyordu. Türkü yenecek ---- ---------- - b_ir bedel elde edilmezse son arttıra almak istiyenlein her za'nan 
İmti.vaz Sahihi ve Ne~iyat Di- · zineiiimiredeıı, on kere yüz bın dahi Jerine nakden pek çok yardımlar etti hiçbir kuvvet yoktu. (Oaha varı ,. nın taahhüdü baki kalmak sartile 934/1454 No. ile dairerniw müra-
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