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HükUıiıet Buğday işini hal ::::::··.:::: 
• h• k } d• Almanya Ru
IÇİD mü ım arar ar ver . 1 men iktısadını 

•• 
l 

Toprak Ofisi Buğdayın kilosunu himaye!inealdı 
köylüden ~,5 kuruş_a alacak ou:,~~:~ ~:;:ıi~;,1•· 

Ellerinde 500 kilodan fazla mal b~;;i;:~~e:~~=:~a~::: 
b. l l beyanname verecek çen~~':e!:'erR:::~: ::~: 

U Unan ar sebetlerın ıslahı neticesi olarak llı:I 
memleket arasındaki !Jı:tısadl ifbirllği-

Siyasi sahada 
bir lngiliz 
tnuvaffakıyeti 
lıpanya ile lngiltere ara
sında imuılanan mali an· 
l<l§ma, lıpanyanın Jngil
tere aleyhinde mücade
leye iıtiriik etmiyeceğine 
bir delildir. Körükörüne 
mihvere iilet olmak iate· 
miyen bir lıpanya için, 
en doğru ıiyaıet, /ngilte
re ile iyi geçinmektir• Ge· 
rıeral F rankonan brı yola 
tutması, lngiltereye aiya· 
ai bir muvalfakiyet lıa
:tandırml§tır. 

Y<IZan: Abidin DAVER 

il ki muharip ırupan ele~a-0 şıları olan Almanya ile in· 
ciltere arasında, harp yal· 

lltı havada ve denizde deiil; ayni 
~tııanda poli lika .&abasında da tid· 
i~lli bir ~ekilde devam ediyor. _So~ 

hafta içinde Almanya, uçlu 
Pa~ı, altılı pakt haline getirdi; M•· 
t~rıstanı, Romanyayı, eğer sa;ı:m~
tıı değerse, Slovakyayı da yenı n.ı· 
g tıı nabasına koştu. Fakat Bul- ı 
ı.,.aristan, Yugosla~ya, Fransa ve 
i ~811Yayı da ayni arabaya ~oşmak ı 
lltı Yaptığı teşebbüsler akiın kai
l'~ llu~aristan, tam boynuna ~
Y 'lduruğa uzatırken ya kendisı, 
ı. alıut her zil göstereni arabaya 
~ıılar, durakladılar. Bu suretle 
~en haftalar içinde, politika sa· 
tıı llldaki taarruzlarında kısmen 
b.tıvaffnı. olan Alınanyaya muluı· 
v 

1 ~ bu haftıt da lngiltere, bir mu· 
ııı::.ıtkiyeı kazandı; İspanya ile bir 
lı ı anlaşma inızaladL Londradan 
y ~her verildiğine göre, anla~ma 
h •p~~adan evvel, İspanya ~arp 
L arıcı kalacag" ı hakkında ıemıoat 
... ~tın: k •I •şiir, Herhalde, mubakka 
l •ıı bir rıokta varsa o da şudur ki 
kı~gıl~~re, kendisine karşı silih çe· 
leı~•gınden şiiphelendiği bir dev· 
Ilı .. c ınali anlaşmalar yapmaz; ona 
Ilı tıbayaat yapması içın para ver· 

t2. 

t lliiylece siyaseten mihvere mü-•"•c ·h li İltt cı. olan ispanyanın, ~a ve 
la !Sadi bakımdan Ingiltere ılc an
oı~111~k mecburiyet ve zaruret!nde 
İ ugu görülüyor ve bu vazıyet, 
b•ııanyayı, İngiltere aleyhinde bar· 
e~ l:lrınekten menediyor. ispanya, 

'nde d · l 111n 11 gelse, fırsat bu fırsat eyıp 
'• ı tereye, hatıiı Fransay a saldı· 
ki ra1ı; birinden Cebclütıarık'ı, ole· 
tır ilden de f'as'ı almağa çalışacak· 
Ya 8llıma, Fransanın çöktü~ü, İtal
Y•Jtıın harbe girdiiri İııgilterenin 
"llıık e• d b" t:i b aldığı haziran ayın a ın· 

ç0~ e kolay olan bu iş, şimdi artık 
t111n ı:uçleşnıiştir. o vakittenberı 
dı.ır' tere kıı vvetlenmiş, Almanya 
lltı •~anuş. İtalya zayıflamıştır. 
llcinc~.t~rinin ıı inci gününden -~1 
İ~iıı:un~ne kadar geçen 17 gu.ıı 
tiı . ~' ltalyan deniz kuvveılerme 
ra~lıı donanması tarafından Ta· 
lar to limanında ve Sardunya açık· 
de ıtda indirilen darbeler, ber~al
tıı 5Panyada mihvere bel bagla· 
eı:! olan nıüfrit ve maceraperest 
lıir Peryalist!er üıerinde müsekklıı 
ket 'k~k duş tesiri yapmış ol':" 
da& \/'Q· İki buçuk yıl süren bır 
Çtık' harpten çıkalı henüz iki bu· 
l~ııa '<>ne Ya olmuş, ya olmamış bu· 
tiindn .Yorgun ve bitkin İspanya, 
İ~iıı •~k ekmeğini tedarik etmek 
tıııı.;,:ıle, İngilj7 ablukasının 16· 

ınUsaad~sine muhtaçtır. Bu, 
D . de 

T ak Ofisi Yurt için :~-=~;~~i~hnzaedll-o p r Bu anlailnalann en mühimmi on ee-

d e Stok ı ar y a p a c a k = ~:~·;:,:::.. ı;,~:ı:~~:.yapl-
Bv işbirliliniıı fllen talbilı:i lcln iJı:1 

lngiliz Ablukası 

Almanyanın 
TORiNO 

Bombardıman 
Baş'V'ekAle1:1~ Tebliği 

Alınan tedbirler piyasada nizam 
ve istikrarı da temin edecek 

' petrol stoku git
tikçe azalıyor 

EDiLDi -

T11nca Meselesi 

Avam kamara. 
sında Hükumete 
sualler soruldu 

Ankara, 5 (A.A.) - Başvekalet
ten teblıg edilmişlir: 

Hükiı.metin , buğday işini esaslı 
olarak hal için alın~ olau.ğu ka
rarlar, i'.>uı;ünkü re,,,mi gazete ile 
ilin edilmiştir. 

Biliyorsunuz ki, ııon zamanlarda, 
buğaayın ve alellımum hububatın 
fiatları ve bunların tevzii bazı fev
kalade amiller dolayısile istikrar 
ifade eden hır manzara arzetıne
mekte idi. 

Bir taraftan çiftçinin kendısine 
elverişli bir fiat bckli>crek mah
sulünü pazara ı;evkeLmekte ağır 
rlavraıvnası v dlğer taraftan hu-
bubat itoklarına sahip tuccar:n 
mütemadi bir fiat tereffüüne inti
zaren mallar.nı piyasaya arzetme. 
meleri bu istikrarsız manzaranın 

Alınan .lkbsat Nazın FUNK 

hükiırnet hwhaten aptıdalı:l buııuslarda 
anla:;ınıe)ardır: 

1 - 10 senelik plAnın tatbiki için U
(Arkası Sa. 3, Sü. 1 de) 

_____ .. _____ _ 
İngiltere iktısadi harp 
Nazırı Dalton'a göre 
Almanya şimdiden pet
rol endişesi içindedir 

---ı .. ---

lngilizler Almanya ve 
Fransada da mühim 
üslere hücumlar yaptı 

---·---
Almanların taarru-
zu Birmingham'da 

hasarat J•ptı 

----.. ı-~--
T anca da ki ltalyan 
denizaltıları hakkın

da İngiltere İspanya-
dan izahat istedi 

---·---
Daıton, ltalyada Bari re~~!ı~~ı~ ~~;~2nba ~~~ear§7::~ 1 lspanyanınTanca icin 
benim bir numarall ' ~~::EEi~eT~ı!qi~ hazırladığı Nizam 
hedefimdir, diyor =~~~:~;;,~ ç~~1:~~~ henüz be 11 i degv;J 

belli başıı iki unsurunu teşkil ec1i- Yunanhların ye· 
yordu. Buğday fiallarını müstah-

Tonnoda •eçme hedeflen bom· 
Londra, 5 (A.A.) - Ablukadan bardıman eden diğer bır tayyare 

bahseden IJrtısadl harp nazırı Dalıon grupunun mürettebatı büyük ha
ezcümle demişlir ki: sarlar vukua geldiğini müşahede 

İn&ıliz ablukası iyi lşlem•ktedir. etmişlerdir. 
Düşman bazı maddeler busuı:;nda her 
gün artan bir sık ı ı tJya düşn1ektedır. 

Ve endişe içmdedir. Tekrar ediyorum 
ki, benıın fikrimce düşman senelere 
değil fakat aylara şamil bir devre içine 
de pelroldan müşkil vaziyette kola· 
caktır. 

Ayrıca Anvers ve Calais liman
larile birçok dü~man tayyare mey
danları, projektörler ve hava da
fi bataryalar• mevzileri bombardı
man cdilmu;tir. 

• sile vefa edecek hır hadde tutmak ni muvatrakıyetl 
ve çifçinin mahsulünü ucuz fiatla / _________ ..., __ 
elinden kaçıı·masına mimi olmak 
maksadile, Cwnhuriy.pt Hükfune- p E M ET •. 
tince teşkil edilmiş olan Toprak 

TERAZi.NiN JtEFESİ 

Yaln•z İta!ya üzerine yapılan ha 
rekattan bir tayyarerniz dönmemiş 
tir . ~ahsulleri Ofüınin evvelce müba- N D 

1 yaa fiatı olarak tesbit ettiği 5 ku- A L ı 
ruş, müstahsillerimiz taraf ndan 

Dalton vaziyeti sık ıık mutaha9SJJI· 
larla tetkik ettiğini aöyl.iyerek .,:öyle 
demiştir: 

Londra. 5 (A.A.) - Hava neza
retinin bildirdiğine göre salı günü 

(Arkası Sa. 4. Sü. 4 de) büyük bir memnuniyetle karşılan
(Arkası Sa. 4, Sü. 1 ele) 

. .. . ,,, .... 

Örfi idare komutanlığına 
devredilen salahiyetlerin 
neler olduğunu yazıyoruz 

KLA REZALET ÇIKARANLAR, HAJ... 
SARHOŞ~ATINI BOZANLAR VE DAHA BİRÇOK 
KIN RA ASKERi iDAREYE TESLiM EDiLECEK 
SUÇLULAR _ 

. d vam ettigı· mud· 
Örfi ·aarenın e d ~ ıdare mıntak.aların a 

detçe, o~, salahıvet kanunu· 
Jıs va=e ve . "h t Po maddelerindekı sa... ıye 

n un baZl . örfi ıdare komu tan
ve vazıfele~Jmesının Hey'etı Ve
lrğınB devr ıld.\ğı.ııı. dün yaz
kıJece karlI !aştır 
Dll§t.ık. 

Polıs vazife ve salfıhiyet kanu
nunun mezlı.Ur maddelerı şunlar
dır: 

Madde 6 - Hariçten gelen fihn
lerın gösterilmesı ve dahilde yapı
lacak filmlerın ~kilınesı polısm 
ıznıne baf?lıdır. Polis filmlerin ve 

(Devamı Sa. 4, Sil. 3 te) 

• --

-Ayasaranda ve Er. 
giri düşmek üzere 

• 
Büyük bir muhc
rebe bekleniyor 
Atına. 5 (A.A.) - 39 numaralı 

Yunan tebliği: 
Poııradecın ııarbınde dağlık mın

takadakı şiddetlı muharebeler, 
mühım muvaffakivetlerle netıce-

Öyle düşünüyorum ki, yapmakta ol .. 
duğuınuz iktısadl tazyik terazinin gö. I 
ıünü mütemadiyen lehimize eimek~ 
dır. Bununla beraber ik.tisadl harp a .. 
ğır tesir eden bir iştir ve harbin ma
kul bir zaman içinde lehimize bitmesi· 

1 Ar'lı.uı: Sa.. S. Sıl. 7 de) 

--o----

Sovyetler Birliğinin 
Cine karşı olan 
1 

Siyaseti d ğişmedi 

VEKiLLER 
HEYETi DÜN 

TOPLAN Dl 
Ankara, 5 (A.A.) - İcra 

Vekilleri Iley'eti bugün ı<aat 
16 da Başvekall'tte Başvekil 
Dr. Refik Saydamın riyasetin
de haftalık mutat toplantısı-

Tance ve Cebelüttarık Boğazı 

Londra, 5 (AA.) - Avaın Kamo.ra. 
sında Tanca'nın vaziyeti hak.kında &.•
rulan suallere Butler şu cevabı \'P.rmış ... 
tir: 

1 K~nurıuevvelde Madrld"de ne<;redi· 
len yeni bir kanun ile \anca mıntaknsı 
için yeni adll mevzuat va:tedilıniştir. 

Butler, bu kanuna göre Tanca için 

1 

hazırlanacak n i zaınııame1\:rin s:tihdat 
('ltlği gayenin prrıı .,,azih oltr'adıgıru 

lenmistir. •-
Düşmanın premetinin şimal • ı

söyliyerek dem 1r k 
«İspanyol hariciye nazırının A1.ad r id-nı yapmıştır. ._ ___________ ,I (Arkası Sa. 4. Sü. 2 de) 

mıntakasında ııösterdii!i mukave- Bu karar japonyaya 
met. totıcunnrzun metin müdaha· __ . _ 
Jestle k:ınlmıştır. resmen tebliğ edildi ( G el ) 

Düsınan. yolun iki tarafında hü- Moskova, 5 (A.A.) _ Resmi Sovyet 1 Ü n il ~ l Ç l n e n 
cum arabalarile muvaffakiYetsız . .. 1 • • = - . _ 
... .. 1 d b 1 nmu t ajansı, japon harıcıye nazırı Ohası nln 
ıru<-um ar a u u c; ur. .. . 

Pr t vi işgal ettik. Düş:nı lıı.,çen pazar gunü Tokyodaki SoV)'el 
eme ıı ""adı 500 . 

6 
an büyük elçısinl Jtabul ederek Nank.inde 

ainr zayıa a u,.. . esır, top . v ıı 1 "-J ız e zaptettik vanı Çını •:r e aponya arasında 
"" .,., ma em . ~-dil h·~· . k .. lzm (Arkası S•. <&. Sü. 5 del -K en mua <~~ın omurı e 

• karşı mücadeleye dair olan 3 ünr.ü 

Türk Vatanı, Türk idare
c i s i ve i s t i k b a l .. 

Yuan: A. ŞEKIB 
1 

maddeslnhı. hıç bir suretle Sovyetler 
BlIÜii ~Jeyhine müteveccıh olmadı&uu 

1 bll&,rm11 old~u kaydeylemekte. G'"n-n en mühim üzerinde 1 Te iatikb ld k" • h ·· dir. u u .'. . a e ı ıza ını §oylo 

1 

Ohaı;I, bu ınaddeılıı dahili hır;rU durulacak tek hadı~ıı, ~~ yapıyor: 
farllarının bir netıcesi oıdugunu ve Avrupayı hallaç pam~gu ~~ı «-. Milletlerin çok müca• 

•bunun haricinde japcmyanın SovyeUer , yer yer atan harp felaketının • delecı ve çok yırtıcı oldukları 
ıBırlıti ile mılnasebeUerlıu ıslah ar- 1 yeni levha ve safhaları; ne b. d . T"" k' · 
zusunun değişmedığıııi izah eylem..- ır zaman a yenı ur ıyenın, 
ür. Arnavutluk kıyıl~nı İtalyan yüksek, parlak Türkiyenin ia-

SovyeUer Brllti bOylllı: elçisi dUn orduıuna dar ııetıren Yunan tikhaline hiikmetmek .•• v. a .• » 
Obaıi,.ı z11ııret edenle fU beyanatı erinin yeni kahramanlık dea- Milli Şefin dilinde Türk 
yapıru~tır: • • ak' 

Sovyet hilkfimet!, japonya ile vanr tanı; ne 0 uyası v a, ne öte- milletinin öz tarifi ıudur: 
Cine ve,. arasında alı:tedilen anlafltla- ki iktısadi hadisedir. Şu, sos- c- .... zira bizim milleti
nın üçUncil madd .. tnln blçblr ııureUe yal v~kı.adır: lnönünün Siya• miz milletlerin en büyiJiü, en 
SovyeUer Birlifı aleyhine müteveccih sal Bılcrıler k 1 d • o U un a yaptıg"ı ... refliaidir .• ıt 
olmadıtı ve japonyanın SovyeUer Bir· s-
llii ile milnasebeUerinl ıalah anusu- hasbıhal. Milli Şef bu haıbi• lnönünün Türk idare imi-
nun değişmediği balı:kmda Japon hli· halinde Türk vatanının müa- rinden istediii vasıf ta: 
k1lmetı tarafından 1apılan beyanatı tak.bel tarifini, Türk milleti· «- iyi vasıflar dediğim za-

Sovyet hOlı:Qmeti de SovyeUer Birli· T k 
mirinin ileri vaafını izah et- ür iyenin istedig-i yu"'k--ı. iinln Çine karfl olan ııiyase\inln de. ..,. 

Yuuan Kralının hemşire-;i bir 
J[ra lın bemşiresilıe 

askeri ı-tanetlıe ltastalıakırılık e4l ~ ~ l'_~ılalrl ~esimMPN&e 
~ Yunan ~nln 7arııhlan sışar.ti cörülmelı.tedır. \

bydetmiştlr. nin öz izahını, Türk idare i- tnan ileri ve istikbali açık 

iiımenlli olduiUnu lıilı\inneti lüzwlı- mektedir. vaaıfları anlıyorum.» 
ıu teUkl<i eder. Şef, Türk vatanının haldeki (Arkası Sa. 4, Sü. l tl.e) 



SAYFA-! iKDAM 

Büyük Tarihi Tefrika :108 GONON 
TENKiTLERi 1 RESOL Karanlıkta • 

Halife Me'mun, 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

imamı Ali Rıza-
Dün geee ışıksız yollardan eve 

giderken düşündüm: 

nın öldürülmesine karar vermişti 

Işıkları söndürme ve maskele
me kararı, ihtiyaç halinde bütün 
memleketin derhal maskelenebil
mesi j-;in veriln1iştir; bunun jçin 
tatbikata, fili ihtiyaç hasıl olunca· 

Otomobil lastikleri 
kayıplara karıştı 

- Ya Emirülmüminin! .. Veliah
dınız size karsı o derece mai!rura
ne ve mütehakkimane davranıyor 
ki. bu muameleler saray haricıne 
ta<ıvor .. mualla makamınızın, hay
si• et veserefini sarsıyor... Hatta 
biz bile. tereddüt ıçindeyiz. Halife. 
İmamı Ali ı~a mıdır; yoksa, siz ... ., 
mı::;ınız .... 
İmamı Ali Rıza. aleyhindeki ce

revanları az çok hissetmekle bera
ber. yine müdahaneden hoslanmı
vor .. icap ettii!i zaman. pervasıca 
hareket etmekten çekinmiyordu. 

Bir l(iln, Halıie kendisini davet 
et.misti. İmamı Afi Rıza Halifenin 
qdasına girdiıi'i zaman, birden bire 
irkildi... Halıfe. abdest alıyordu. 
Bir köle, elindeki altın ibrikten su 
döküvor. Diıi'er bir köle de Halife
nin ayaklarını yıkiyordu. 
İmamı Ali Rıza. bu sekiled ab

dest almayı hos 1ıörmedi: 
- Ya Eınirülmüminin .. Bu hare

ket doıi'ru deıi'ildir. İnsan; Hak ta
a!iiya ibadet ederken, başka birisi
ni kendisıne şerik etmemelidir. 
Çünkü iba<let, her ferdin şahsen 
ifa edeceih bir vazıfedir. 

Dedi. 
Halife Me'mun, İmamı Ali Rıza

nın. adeta bir emir mahivetınde o
lan bu sözlerine derhal itaat etti. 
f[emen kölerun elınden ibriıti aldı. 
Kendi kendine abdest almı va bas
ladı. Fakat kalbınden de. İmamı 
Ali Rızaya karı;o-\:ıerin bır kin bağ· 
ladı. 

* hıa.mı Ali Rıza, başının üzerin
de dolasan soıi'uk hava'fl hissetmi
yor değildi. Hatta bir ka~ defa, Ve
lıahtlikten istfa ederek, Medinevc 
avdet etmek istedi. Fakat Me'mun. 
onun bu arzularını daima nazika
ne bir surntte reddettı: 

defi ihtiyacı hissetti. Halife Me'- ya kadar, fasıla verilecekfü. 
mun da aynı şeylerden şikayet e- Yani: 

Saklanıın malların 

satıldıklarından 

gizlice 
ıikayet 

yükıek fiatle 
ediliyor derek: lşıklarıouu maskelemek iizere 

- Galiba bize yOOii(imiz Yemek- yapılan tertibat olduğu gibi dora· 
dok d Oton1obil 1.1.stiği fiatları yine yilksel-ı fiatına liistik satıldJ.ğt görülınektedir. O:t \e mutfak müdürünü ça- cak ve fili lüzum görüldüğü a.ucla ntlş ve komisyon taralından tesbit edi- F.sasen acentalardan mal alanlar mah.. 
- k . ~~ ti b' tekdird ~ ışıklar derhal maskelenecek tir. len nisbetin iki misline çıkmıştır. Elle- dut ve _,.. az kimselerdir. Bu kadar 
gırtara . şıuuet ır en ,.,e- Bazı diikk.inl,arın camekinl.arına ~ 
cirdi. akm I k"... rinde ihtiyaçlarına dair vesikaları bu- malların böyle çabucak bitmesine hayret 

Halife. ertesi. dun·· u" yanına (Aıb- bakıyorum, ~ıta ç ış ar, agıt 1 ı· · • Al·"· d l b !da ~ ıunanlar bir nıUddet evvel ma ge ırmış eclilnıektedir. i:lAa ar arın u yo 
dı,ıllah bin Beşir) ismindeki en sa- germişler, camlara çivilemişler. Bu oU.n acenı.alarda mal bulamamaktadıo- tahkikat yapması istenmektedir. 
dık kölesini alarak İmamı Rızanın kağıdın •fili lüzum görüldüğü a~a ıar. Diğer taı-aftan bugünlerde Pire yoü · 
ziyaretine gitti. Sureti mahsusada kadar yırtılmaması inık:insızdır.' Bunların cMalımız bitti> cevabına le mühim miktarda otomobil lastiği 
hazırlatmış olduıi'u bir seııet mey- Bu çıtalar söküldükten sonra ka- izli ı"kı· mı·sli gelecektır' . rağmen ötede beride g· ce 
vanın da kendisile beraber ı?etiril-, ğıt yırtılmasa bile çıtayı yerine 
mesini enıre~mi$ti.. takmak saniye değil, saat, hatta 

Pamuk kongresi 
. toplanıyor 

Çc,ra p, fani le 
fabrikaları 

Halife oturup, Imamı Rızanın gün meselesidir. 
hal ve hatırını sorduktan sonra; 

(Arkası var) 

AÇIK \MUHABERE 

Birçok müesseseler ve evler, res
mi daireler camlarını siyaha bo
yamışlar. Dikkat eltim, ilk gece 
ışık s.ızmıyan bir pencereden dün 

Kasımpa~a - (Hüseııin) imza4 gere hafif ziya göze _çarpıyordu. 
mektup sahibine: - Sorduiiunv.z İ. tiiısaEn yük selmcsi 

için tedbirler ıılırıacak 
Jpliksizlikten fa a l i. 
yetlcrini azaltıyorlar 

sualin cevabı çok u.."'Undur. Burada Yann boyalar kuruyup düşecek, 
vereceqım cevap, sizi tatmin et- sıyrılacak ve muhakkak ki, fili ib
mez. Maarif K;itii.phanesi neşriua- tiyaç i.nu~a kadar cam çırılçıplak 

kalacaktır. Bu ayın .23 tinde A.rıkar::ıda bir pamuk Çorap ve fanila fabrikatörleri dün 
tından (Mezhepleı· Ta~i!·< ı adında-
ki kitabıma mÜTacaat ediniz. z. S. Netice: kongresi toplcmacaktı.r. Bütün pamuk ınıntaka iktısnt müdürlüğüne müracaat 

==============! Resmi ve hususi müesseseler, '.'1~1Jehasslı:...ia~i.le Ziraat ~üdür!erinin etmü;ler ve .Sümerbank .fabrikalarile 

Fatih Beledi
ye doktoru 

Bundan bir müddet evvel Aksarayda 
Valdecamii içinde hastalanan bir muha
cir çoeuğuna belediye doktoru çağırıldı
ğı halde gitmemiş ve çocuk hastaha
ye kaldırılacağı sırada ölınüştü. 

O zaınan bu vak'ada Fatih kazası 

nöbetçi belediye doktorunun ihmali gö

rülerek tecziyesi için Sıhhat ve İçtimat 
Muavenet Vek~l:-tiae müracaat edil

ınişken bu kere mezk\ir kaza belediye 
doktorluğu hakkında yeni bir şikiiyet 

uraptla.m.k tahkikata. gegiimiştir. 

'mağazalar maskeleme işinde kiğıt ıştırak c.--d.eı..:cg. bu kongreyı Zıraat Ve-! diğer bazı iplik fabrikalarından şikiı.-
1 d 1 B kili Muhlis Erkmen bir nutukla açacati:: 1 

ve boya kullanmama ı ır ıu. ıı I .. .. d d k . yet ederek Eyhil ayında paralarını ver-
'b' • l d l~ · ve kongre uç gun evam e ece ttr. gt ı umtuııı yer er c a arm ısare- . . . . · . · · il ah ıe li ıam::ı-. • ad . d I ' k I Kongrede hal-ıhazır vazıyetı kar:tt- diklerı ıplik.lerı b e d ~ s m a 

tıne anı e sıyah per e er ta ı ı ' . . .. · . .. . .· , 
durmalıdu:.ı. sında pamuk zıraatının arttırılınast, J d1kle;1rını bıldıınılşlerdır. Fabııkalar bu 

.. Türk pamuklarının kalitesinin ıslahı ve I ytizden her nastlsa mal bulmakta olan 
muhafazası, memleket şeraitine en uy- tüccarl'1ı:tlan fazla fi-atla iplik aln1ağa 

gun pan1uk .cinsinin taammümü husu:i-ımecbur kalınaktadırlar. Bazı :Cabrika
laruıda göriışülecek ve alınacak tedbir-

Evvelki gece, derhal doktor ça
ğırtılması icap eden acil bôr hasta
lık vak'asına şahit oldum: Saat 
üçtü. Şişliden Tünele kadar yollar
da lek otomobil yoktu. 

Fatih - Aksaraydan Eminönüne 
kadar uzanan yollarda da otomobil 
olmadığl muhakkaktır. 

Geceleri, şehir yollarının muay-

ler kararlaştırılacaktır. lar da Iiatlarını auıltn11~lar ve hatta 

Bu esasJ:ırdan maada ruznamed.e da- baz!ları da tatili faaliyet etmişlerdir. 
ha birı;oh meseleler vardır. İktısat müdürü HalCı.k vaziyeti tetkik 

Diğe.r taraftan keçiboynuzu ihrac~lı edeı-ek Vekalete bir rapor gönderecek
devam etmektedir. Bir hat.ta içinde bit' tir. 
milyon kilodan farla ihracat yapılmıı- ---<>--
tır. DENi Z 

yen ve mukannen ı ~· '•lannda, V f LA y ET 
sırf böyle acil vak'alar ıç n birer Eski 50 mavna tamir 

edilecek nöbet~i otomobil bulundurmak 
zarureti vardır. A&ker ailelerine tevziat 

,,p----,.,====-"='"'\ 

l 

lngiltered en 
5 milyon lira
lık manifatu-

ra geliyor 

Kuru meyva mü
zakereleri de bit

mek üzere 
İ:zmirde kuru meyva tacir

lerinden mürekkep bir hey'
etle İngiliz Korporasyon mü
messilleri arasında şehrinıizde 
yapılan müzakereler miisbet 
bir şekilde ueticelenınek üze
redir. İngiJizler yeniden mü
lıiru nıiktarda kuru meyva a
lacaklardır. Fiatlar üzerinde 
uyuşulnıuştur. 

Diğer braftan manifatura 
ta<",rle:-i sehriıni.zdeki İngiliz 
Kot ;w.>ras;·on ıuümessilleri ile 

ıui.İ7.akere etmektedirler. İn
giltereden alınacak malların 

fiatları üzerinde anlaşılmış~ 

tır. 5 milyon liralık manifa
tura gele.ektir. 
~ 

1 
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D 1 Ş · -----
POLİTİKA 

Tarihten 
bir yaprak 

Y1Da11: 
Prol. Hü.eyin Şiikrii Baban 

4l 
808 tarihindeyiz. fllapo l
yon Booapart Avrup• 
Kıt'asında her brall• 

hakimdir. Bir yıl evvel 18ft7 ıari· 
hinde Rusya Çarı Birinci Aluk• 
saodr ile Tilsilte bir sal iıstiind• 

görüşerek vası projeler üzerinde 
konuşmuş, İstanbul ve Boğazlar iki 
hükümda.rm. tamamilc an1asn1asına 
mani olmuştu. Napolyon·. ·İstan
bul mo? O, cihan Jıılkinıiyetidir; 
orayı bırakama!"!• diyordu. Msa· 
mafih Çar ile itıilalı akdoluıın.uŞ 
ve ittifak bir müddet devam el• 
ınek canlılığım göstermişti. Bina• 
enaleyb Napolyon Avrupada tıe· 

men kat'i olarak cn1in bulunuyor# 
du. Yalnız karşıda hasım olara~ 
Büyük Britanya kalmıştı. İngiltere 
bir türlü boyun cğn1iyor, f.ilihll'' 
teslim etmiyordu. Hatta Fransıı 

İmparatorunun bütün şiddet ve 
savletiııe rağmen yalnız nıüdafaa" 
da değil, taarruzi hareketlerde bi· 
le bulunmak cür'etiııi iktisap edi· 
~·ordu. Faraza 1808 bidayetind• 
Kopenhağı bombardunan edece~ 
kadar cevvaliyet göstermiş.ti. AIY 

l 
luka altında zebun \'e ıneftur zaıı· 
nedilen ve kendi kendine uihay·ct 
teslim olacağı tevelıhüm \'C WıaY' 
yül edilen bir memleketin bu k•' 

1 ADLiYE ve POLiS 

Kahveye nohut 
karıstıranlar 

"' 

Zabıta bunları yaka
ladı, takibat yapıyor 

Jar zindegi göstermesi Bonaparil 
kızdırmış ve ne yapıp yapıp iııı;i· 
liz arslanını yere sernıeği tasn1l.t11 

etmişti, Fakat, adaların istilası he' 
zaman mü~kül bir dava olınuştul"· 
Napol)·on da bunu miitehassısl•' 
rıııdan istemiş., kendisine birçolc 
projeler arzolunmu~; fakat aın;_•li 
ve tatbik kabiliyetini Jıaiz bir tas· 

- Muhterem amcazadem!.. Ni- Şik,ayetç-i Ay~e isminde bir kadındır. 
oin bizi terketmek istiyorsunuz?. Ayşenin iddiasma göre iki gece evvel 
Yoksa size, hürmette kusur mu anl bir ıüzum için belediye doktorunu 
ı?()sterilıyor?. aramış fakat hizmetçisi .. Şimdi uyu-

Di ye, onun bir an bile göz önün- yor! .. > hitabile kendisini savmıştır. Bu 
den avrılmasına muvafakat ede- şayanı diltkat ~ildiyet üzerine belediye 

medi. sıhhat işleri müdürü mezkür dok.tor 
Me'munun ·bu hareketi, ciddi v.e 

hakiki bir sevııiden ileri gelmiyor· 
hakkında tahkikat açroı,ıtır. 

Belediye bu ıarureti nazarı dik- bafladı 
kate almalıdır. k. ·ı 1 · l * Muhtaç as ·er aı e erme yapı a-

l cak olan yarclıınlar için Belediye 
İstaııbulda tek numaralı olomo- bütcesinden 40 bin li~a aynlıınası 

biller az. cifi numaralı otomobiller hakkındaki karar Dahiliye V.ekiıle
çoktur. Bir gün tek, bir gün çift tince tasdik ıolun:muştur. Keyfiyet 
numaralı otomobil işletmek ıf<ıtrD dün Belediye Reisliğinden kayma
değildir. Belediye İstanbulun oto-- kamhklara bildirilerek muhtaç as
mobil ibt<yacını _ pasif konınma ker ailelerine hemen tev2iata baş· 
ve ışıkları maskeleme şartlarına lanılmışt:r. 

Emniyet Altıncı Şube memurla- lak bulU11amanııstı. Biuaenalcylı 
nnın dünkü kontrollerinde Em~ başka yollardan yürümek icap eai· 
ıı-Onünde Tahın~te _ ıı numaraıı 1 yordu. İngiltereyi inıparatorlnğı:ll' 
kurukahvecı Hus~yın Nusret, 20 da ezmek iktiza ediyordu. Buııııd 

Devlet liman işletmesi ıımum mı.marada Vehbi Secan, Sabuncu· için 2 şubat tarihin,;e Çar Ale~· 
müdürlü.iiü limandaki tahmil tah- han caddesinde 2 numarada Meh- sandra bir hususi mektup gönde" 
li_?'e işledni intizama . sokımak ve 1 met Ragıp, 32 numarada Agavıti ıniştir. Bazı ıniiverrilıleriu kitap 
suratleştırmek ıçın eskı 50 .mavna· Tunik, Hasırcılar caddesinde 23/26 larına geçen bu name Napolyontı~ 
yı klSa bir zamanda t~ir e_derek de Ismail Tan, 39/41 nrnr.arada cür'et, cesaret, atılganlık, maııi· 
kullanılacak bır hale getırmege .ka- Mehmet Narinin kahveye oohu1 terden yılnıamak hususundaki aı· 
rar vermı.ştır. katarı>!< ı;attıkları anl~~ ve mini de gösteren bir vesikadır. Gıi· 

du. O ve orrun muhıtınde bulunan 
saltanat düşkünlerinin kaLbleri, 
İmamı Ali Rızanın Hilafet dav~ı· 

Küçük Haberler Limanlar idaresine it haklarında ceza zaptı tutulm~ştw:. ya bu zat içi.;; zaman ve meijJI 
takip edecekler Buı:ı«an başka Belediye talımab me!hnmu yoktUJ", Düşi.iniil:m"1idil' 

~-~--.......... ~~.,.,..~·y· ..... ~ ......... ........,... 
rıa l<alkısacaıbndan en.d.işeJ<.rle tit-
riyordu. ı * Mahallelerde lqkil olunan pasif ----o---~ 

göre - tesbit etm.cH ve her gün, ge-
ne münavebe ile, seyrüsefere mu- B E L E D l Y ~ Halbuki, İmamı Rıza esasen sal- korunma itfaiye ekipleri tecııaat mu· 

tanat hırsını aklından' ·bile geçir- rafları karşilığı olarak bina. ve~gi9i 
memi!;ti. Ve saray hayatına karış- mllkelle!lerınden % de 10 nısbetınde Doktor tabeli.lanndan 

ayyen bir miktar otoınol>il çıkar
malıdır. 

Limanlar işletmesi umwn mü· 
dürlüğü tarafından iş takiıbi için 
loomisyoneu ve maiyyet memurla· 
.r.ına veri.lımiş karnelerin müddetı 
bu ay oonunda bitmektedir. Ay(ıa-tıktan sonra da. gözlerinin önünde ·~vkitat tapıl11111Sı hakkıı:ıdaki şeJıir Selami /:u.t SEDES pul remıi alınacak 

cereyan eden entrikal.ar.dan, bi.is- m~ı karan Dahiliye Velı:iıletince tas- şında yeniden karne verilecektir. 
tün nefret etıni$ti... O, nefret ettiği dik olunmuştur, Bu suretle 320 bin ii- Belediye tarafı.ı>dan doktorların Bunun için şimdiden müracaat et... 
bu hav atın üzüntülerine, ancak ra toplanacaktır. 1 1 tabeliılarmdan alınmakta olan ı mek lazund.ıt-. 
(Ali ResCıl) aleyhiıxleki cereyanla- * Şehrimizdeki havagazi ;>.boneleri· p 1 y A S A. tabelii rüsum.undan başka ·bazı 
rın önüne j?eQmek. ve, ·pederi 1ı>l>i - nin saatlerinden üç yıl evvel mühtlr· dokt.orlardan bir defaya mahsus 1f U T E f' ER R J K 
beyhude vere bir cinayete kurban lenmiş olanlarının sökültip muayene '--------------• ol:mak üzere tabel.1 pul reami de a- ---------
ı?ilmemek iclıı tahammül ııöster- edilerek :yeniden mühürlenmesi ölçü ve Dün 1 milyon liralık lınması kararlaştırı1mışır. Yalnız; 
ımi!;tir... Bu hilisane arzularına ayarlar baş müfettifliğince istenilmil ve bunlar Hl34 yılından itibaren asıl-
ral!men, kendisine de mubdder o- tatbikata geçilmiştir. ihracat yaptık m19 <ılan ta:beliilardan ve 50 santi-
lan hazin akibetin önüne ııeçeme- * Yeni <Kabataş nhtımı> !!l_n yapıl- . me kadar olanlardan 30 kuruş, 50 
misti. ması faali;yeli bitmiştir. Şimdi burada-. Şehrimizde dün l milyon 13 bin il· santimden fazla bulunanlardan da * ki kaldırımlarla bahçenin yapılmasına! ralıi< ihracaı olmuştur. Alman;yaya 230 50 kuı>Wi olmak üzere tahsil olu· 

geçilmiştir. bin liralık tütün, Aıneriltaya .Bura ;yo· nacaktır. * P'iat mürakabe komisyonu dün top .. lile yarım .milyon liralık afyon ve diğer ---"""---
lanmış ve bazı işlerin tetkikile meşgul memleketlere de muhteri! maddeler il A A R J F 

lktuat Vekili geldi 

İktısat Vekili Hii&nü Çaktır dün 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve 
Boırtancıdaki evine giLmiştir. Ve
.kilin bazı tetkiklerde bulunması 
muhtemel:dir. 

namesıne .aykırı hareket eden 16 ki bu mektup bundaıı taın r! ,.,ı 
şoförle esrıAftan iki kişi de caza- " 
lan<ibrılmıştır. evvel yani ne yol, ne tayyare, ıı• 

motör varken kaleme ahnmıştır• 
Sebze halindeki katle Bonapıut mü· tefiki çara diyar ki: 
tqebbüs davası bitti •(50,000) kiş_ilik Rus, Fransız re 

İkinci ai1r ceza mahkemc.'Si dün 
bir katle te,şebbi.is davasını futaç 
etmiştir. Mahk.t'.ı.m o~an adam, Seb
ze HaUnde .kayıtlı ve ruhsatlı ol
ınadığ halde hamallık yapan Tahır 
isminde >biridir. Tahir, ruhsatsız 
oldı.ığu için kendisinin hamallık 

yapmasına mani olaıı değnekçi 
Mehmet Ali ile kavga elmiş ve değ· 
nekçiyi öldürmek kasdile -O!çakla 
muhtelif yerlerinden ağu· surette 
yaralamıştır. 

Tahirın katle teşebbüs suçu sa
bit olduğundan, mahkeme 4 sene 

Etrafındaki dalkavukların .aclık· 
!arı cereyana mukavemet edemi· 
ven Halife Me'mun, artık (İmamı 
Ali Rıza) run öldürülmesine karar 
vermıstL Fakat bu kararın tatbiki 
\çin, münasip bir fırsat ,ı:rözett;, 

olınuştur. gönderilıniştlr. 
Bulgaristan son günlet'de memleketi .. * Hususi mektepler inzibat komis .. 

.ronu dün Maarif Müdürünün reisliğin
de toplanarak bazı hususi ve ekalliyel 
okulları muallimleri hakkında inzibati 
cezalar ver~tir. 

mizden çeşitli D1arak mü.hiın mübayaat
ta bulunn1;ıkladır. 

Bütün mekteplerde H&Ta 
Kurumu dernekleri açıldı 

Doktorlar bqlıkaız kağıt· 
lara reçete yazamıyacak 

Türkiye Eczacılar birliği Et>bba 
Odasına müracaat ederek bazı dok 

· müddetle hapse konıılınasına ka· 
rar ve~mişlır. 

hatta bir parça da Avusturya ar· 
dusıı İstanbul üzerinden Küçil~ 
Asyaya teveccüh edeeek olursa bd 
kuvvet Fırat nehri kenarlarına \'J" 
sıl olmadan İngiltereyi titrete<:•~ 
ve onu kıt'a karşısında d.iz çökfltİ" 
ye mabldlm edecektir. Darbe drr· 
bal Hl.ndistanda akisler nyaodırll' 
caktır .. Her şey on beş nıarl tarıbİ" 
ne kadar kararlaştırılır ve imza ııl• 
tına alınabilir. Bir mayısta ask•" 
!erimiz Asyada olabilirler. O ~·· 
man Hindistanda tehdit edile~· 
Şarktan tardcdilell İngilizler b•· 
vayı nesimiyi hali işbaa getirec~~ 
vekayijn sikleti altında ezilecek· 
!erdir .• 

Aradan bir müdde geçtikten son
ra !(Ünün birinde Halife Me'.mun, 
İmamı Ali Rızayı vemeıi'e davet et
ti. Y emei!in biri o suretle tertiıı e
dilmlsti ki. Imamı Rızanın önüne 
gelen kısma, biraz fazlaca miktar
da (sinameki) tozu ekilmişti. 

Yt!'mekten bıraz sonra, İmamı 
Rıza hafifçe sancı landı, Ve tabı! 

* Melı:teplenle talebelerin ders no· 
tu karnelerine cHava Kurumu Pulu> 
yapıştırılması kararlaştırılnlJ8tı.r. * Muamele vergileri beyannameleri .. 
ne 1 rer kuruş «Ta7yare pulu> 7ap11· 
b..nlmaları karariaştırıimıştır. 

ikdamın Romanı: 27 

Ç©lb>c§ln VoD©lo~n 
Yazan: t.fAHMUT YESARİ -

- Çay, çay .. HIWI' olunca bize Şevket, tekrar kapıdan görün-
habcr ver. müştü: 

Cemil Kazım Sadiyenio yanına ~ Çııy hazırlamak kabil değil. 
oturdu: 1 Mangalda ateş yokmuş! .. Servinaz 

- Dün gece, geç vakit telgrafı- kalfa ateş yakıncaya kadar bekler-
nızı alnu~lar. Valideniz hanımefen- 1 • b ka ş t bekliyeıne 
d

. k k t .1 1 senız o aş . aye z. 
t ço mera e tı er. seniz, konyak getireyinı? 
Sadiye, Düroeve: Cemil Kazım saatine bakıyordu: 
- Ben size siiylemedim mi? Has- ·- Zaten çok duramıyacağız. 

ta diye yazmıyalım, annem merak '.l.'ren vakti yaklaşıyor. 
eder. Sadiye, durgun bir bakışla: 

- Nedim beyefendiye nasıl me· _ Pek çabuk değil mi? 
rom anlatacaktık'? Şevket bıyık altından gülüyor-

Dudaklan hiddetle kısılmıştı: du: 
- Rica cderin1, Dürnev, o bah

si kapn ... Sonra K3z11n hey? 
- Dok.tora n.e soruyorSun? Ben 

sonu ><i~ liyeyim. Sabahleyin aleli
celc dukloru ~ağırt.tıJar. LUtfen 
Ynk~u·ığ"' gldip görltntiz, dediler. 
nasıl, dediğim gibi değil mi ckık· 
tor? 

- Latifemize kızdınız, galiba? 
Cemil ~azun, gözlerinin berrak 

saffetile, onun 'özlerinin içine ha .. 
kıy ordu: 

- Siıe ne vakit kKdım. Şevket 
bey? 

Sadiye, elile alnına vurdu: 
- Balwı u dalıa unutuyordum. 

Zahire beyannameleri 
verildi 

Ellerinde zahire bulunanlardan 
istenen beyannamelerin müddeti 
dün -bitmiştir. 503 .kişi beyanname 
vermiştir. Beyannameler tasnif edi 
!erek Vekalete gönderilecektir. 

1 

Mühim. bir havadisimiz var. Servi
nazı evlendiriyoruz. Evel.. Şaştı
ııı:z değil mi? Şevket beyin Soğan· 

1 
hkta süt babası var. İhtiyar adam 
yalnı>:lıktan şikayet ediyordu. Ser· 
vinaz da tekaüdü hakeıti. Onları 
baş göz edeeeğiz, 

Cemil Kıizım hayretini saklıya
rnndı: 

- Servinaz kalfa biraz fazla 
yaşlıdır. 

- Şevket beyin süt babasını 
görseniz o da pek ihtiyar. Değnek
le dolaşıyor. Vücudü pelte gilıi ol· 
muş. Her tarah sapır sapır titri· 
yor. Soğanlıya onun için gittik. 
Evvela bu fikir Şevket beyin ak
lına geldi. 

Ve ilkönce nasıl karar verdikle
rini, Servinaz kalfanın hayretini, 
ilirazlarını, Şevketin süt babası 
Hilmi efendinin sevincini, düğün 
hakkındaki tasavvurlarını hep bi
rer birer, kah katılacak gibi gülüp 

durarak, kah Dürneve tasdik etti
rerek, en ehemmiyetsiz noktalara 
kadar ıınutmadan anlatmağa baş
ladı. 

Cemil Kiizım, onun yüzüne ba-

Üıtiversite ve buna mülhak mek 
teplerle lise, orta ve ilkokullarda 
talebeler arasında Ha va Kurumu 
dernekleri leı!kiline <başlanm~tır. 
Talebenin Hava Kurumuna vere-
celı.leri paralarla alınacak tayyare
ye kültür Tayyaresi ismi verile
cektir. 

lı.arak dinliyordu. Bn, parlak, sim
siyah saçların çerçeveledii:i beyaz 
çehre, siyah birer civa gibi parlı
yan, uçları devrik uzun kirııikli 
gözler, bir kuş gagası kadar ufak 
pembe ağız_. Sesinın berraklığı bi
le halli, hala genç kızlık ):araveti· 
ni kaybetmemişti. Ona: •Otuzunu 
geçmiş kadın!• denebilir miydi? 
Arasıra unuttuğu bir şeyi hatırla· 
mak icin durduğu zaman, ince, düz 
kaşları çatılıyordu. Cem.il Kazım 
onu seyrederken içinden, ona zul
metmek hissi geliyordu. O, daima, 
hazan diiz, keskin, bazan yuvarlak, 
ivicaçlı fakat bu hep yerinde çi· 
zilmiş, mevkiinde konulr.ıuş, ser
pilmiş hatları, renkleri bozmak, 
kırmak, silip parçalamak hırsile 

yanardı. 
Kudret ayağa kalkmıştı: 
- Ağabey, treııe yetişemiyece~ 

ğiz. 

Dürnev, ona sokularak: 
-- Bunu saymam, yine 

rioı. 

bekle-

- Emredersiniz hanuneefeııdi. 
Şevket de l{udrete yaklaşmıştı: 
- Vallahi ayıp, hazır doktor la-

torl.ann isim ve diploma numarala
rile adreslerini ihtiva etmrven 
başlıksı.z kağıtlara reçete yazdık.la. 
rını şikayet ebmiş ve bu h.alin hem 
halkı ve hem de eczacılıın müşkü
lata düşürdüğünü bildirer<>k me
nolunmasını istemiştir. Keyfiyet 
doktorlara tebliğ olunmuştur. 

kırdıya dalmıştı. Ne var aklına 
getirecek. Gece kalırdınız. Uzun 
boylu görü~dük. Pariste neler 
var, neler yok. Daha bana anlat
madın. 

Sadiye ile Dürnev de bu fikre 
iştirak etmişlerdi: 

- Sahi, ne iyi olur, gitmeyiniz. 
Buranın mehtabı da harıkulade
dir. 

Cemil Kazım: 

- Valide harumefendi büsbütün 
merak ederler. Sonra yarın sabah, 
erkenden hastanede bulunınağa 
mecburum ... 

Dürnev, yüzünü bu.nqturarak: 
- Ah! doktor, S611 hep böyle

sin. Daima oyun bozanhk edersin. 
Bari Kudret bey, siz kalınız. 

Cemil Kiızım gülümsedi: 
- Kendi bilir. 
Kudret: 
- Dün gece de evde değildim. 

Geleli daha bir hafta olmadı, bir
biri iistüne eve gitmezsem ayıp 
olur. Ba~ka bir gün tasdi ederiz. 

Burhan Şevket sevinçle haykır. 
dı: 

f-4.~kası var) 

Bctiktq cinayetinin 
faili yakalanamadı 

Geçeıılercie Beşiktaşta yalnız ya
şadığL evinde .bı,çakla muhtelif yer 
!erinden yaralanarak füdürıilmüş 

bulunan ve bilahare parasına ta• 
maan katledildiği anlaşılan ihtiya· 

rm katili, adreı; ve hi.iviyeyi tesbit 
edildii\i iıalde, buluruııınamıştır. 

Katilin tcsbit edilen adreşte bu· 
lunmad.ı;{ı ve firar ettiği aıtlaşıl· 

mıştır. Zabıta katilin hüviyet ve 
eşkiı.lini bütün vilayetlere tamim 
etmiştir. Katilin isim ve .hüviyeti 
şimdilik gizli tutulmaktadır. Bu
günlerde •kaçtığı yerde yakalanma
sı muhtemeldir. 

* * Ü~üdar Tekme köyünde o
turan SelıiJıattin Esenetin idare
sindeki 28 numaralı yük arabas:
ru baııı boş olarak bırakmış, bu sı· 
rada hayvanlar birdenbire ürke
rek. Kadıköy Nüı.hetefendi soka· 
ğı 24 numara Qturan 74 yaıılarında
ki kömürcü &>tiriye çarparak teh· 
likeli surette yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılm~, 

sru;lu Selahattin yakalanarak tah
kikata başlaJlllll§tır. 

* Süleymaniye, Demir eşya fab
rikasında ça~ Kazımla Cahit 
kavgaya tutuşmuşlar ve neticede 
KiıZLm Cahidi dudağından, Ca1ıit 
de Kazınıı demirle ayağından ya
ralamıştır. Her iki yaralı da Cer· 
rahpaşa hastanesine kaldı.cıl!IlJli ve 
tahkikata "başlanmıştır. 

Bonapartın bu planı tatbik edil· 
medi. Ne Çar böyle bir sefere iJtit1 

ke temayül etti, ne de, hatta ro•· 
oplyon bilahare bu projede 15rı' 
etti. Gözlerini daha ufak bir bed,,ı 
işgal ediyordu. Şarkın büyük seft'. 
rine çıkmadan evvel Avrupad•~' 
ufak bir çıbanı daha temizlenıel 
lizıındı: ispanya karhasL OraY~ 
kendi yakın akrabasından biriıl1 

kral tayin ettirmek, memleketi IJI' 
maınen nüfuzuna tibi kılmak 11 

sonra tekrar 2 şubat me.ktubunu
ıııuhteviyatını tatbik etmek .. il~ 
ise çok küçük bir işdi ... Halbuki b~ 
küçük anıeliye hiç de umdnğu gib' 
seri ve iyi olmadı. N apolyonun yJ· 
d.ızı bu İspanya cidalinde şa'şaa.'1'. 
m kaybetti ve bir daha es~ 
bulmadı ki mahut muazzam proV 
ye, Fırat vadisine akına vakit 1'•1 

sın ..•• 
Bu tarih sahifesi takriben ~u

günkü durumu hikaye gibidir. ~; 
manya karada hakimdir, Rusya ıl 
dosttur, İngiltere bombard.nnaol~ 
ra, tahtelbahirlere rağmen day•~, 
maktadır. Sulhe icbar için ya ~d~ 
Y.:l istila ve yahut İnıparatorluG. 
yıkmak lazımdır. Birinci şık y•P' 
lamadı. İkinci şık Mısır ve Yun~~ 
seferlerile belki temin olunmak j.!' 

tcnecekt<r. Halbuki ne Mısırda. O 

Yunanislnnda parlak netic~lc: 
alınmış değildir. Zaman geçtılı(. 
Mısırdaki İngiliz mukaveı:.:eti •'. 
tacaktır. Şarki Akdenizde donııP 

(Arkası Sa. 3, Sü. 1 de) 
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l!şaıreif er] (:"'=o-=---o=.-· =-rI~o._;--_rI __ .M. ______ e_""----"-z-='-..1~'--1--J f !l>a~«A: 1 
UZAK nusla•ın ho.,mi ;ap0nya olac•klı. la- Balıklar denize dökülürken: 

Müzede bir yer ponyanın p!onı bunlarla bi.meınckte-

Jngi} tereye 2,5 ! Japonlar Müthiş hazırlamah 1 Ş A R K :~ ... ~;ıi:~ı~:ı.F~:~~:ı~,~:,"k!s1~~;:: ~i:n~~!:~;~un 
Hindiçini - Siam 
muharebesi git
tikçe kızışıyor 

1 

Yazan: NİZAMETTİN NAZİF kelen, Afrikanın ayni kıt'adaki pazar-

M 1 d ı ılı, Bir H e z i m e t e ıarile n1ücadelcye glrışen japcn;.ra, şi· Dün i yar o ar ~ Müverrih, eskiden bejieodiği D AVAS 1 '1\alde Su'yetler Birligi ile de ugra,mak J.!alamut imzalı bir nı•klup 
şahsiyeti şöyle methcderdi: #Z4 mecburiyetinde idi. aldılll. Karadcnizden l\1arına··aya 

Kredi
• meselesi• u g" r a d } ı a r 'd' k dd japonyanın Uzak Şarktaki mtiradele_ o;eçerken, Boğazi~i balıkçıları tar:ı-

•lla ıselere daiına te a üm tmdan "akalaııan ve "akalandık-
( · t' G ı -· · L-tl · s.i daha e\-vel koıni..lnizm aleyhtarhğı, " e ınış ır. e ecegı ısauc e seznıış, A Afrikada tıın b·ıraı Mnra, dig-er birrok arka----• tedb. 1 - . in 1 vrupa ve ce- 1935 te Çin setenndcn. istiliısındaıı ev- ~ ' 

---·-- ır erını ona göre a lIŞ Lr. da•ları'le bı'rlikte denize dökülınü · 

Y
• • b" d f l O d · k k f veı 30 milyon ni.ifusu barındıran, Sov- i;i. '. B anaıı ırmı u1 en a~ a nun zamanın • n•ce or uuç ır- e a d h b. etı·css· oıan bu zavallı palamut, bakınız, Eccles ın ey . f imalara dayanın.,, olan devı .. ı ge- r y R e en ar ın n ' ~~;::~~ş~oırlut olan Man~uri ışgalile mektubunda ne diyor: 

Ö)Ü ve yaralı var misi, eğer biı· bır;ka kaptanın ida- bU girift meselenin hallini t9l5 le başlıy•n Cin istilası oe!eri, •Vıikı&,, deniWe yakalandıktan 

--~~~111•~~--

Siam kuvvetleri müte-
addid taarruzlar yaptı Ruzvelt mer.hUI resinde bulunsayd1, batma>a bile, 6 . b'r mu"ddet sonra bı·zı·nı, ı-'--ar de-

,. Londra, s (A.A.) - Çinin Londra se- kara~·a vu.rınasa bile ınutlaka bir Ü kü k 1 kl ıncı ren~ıne gırerken. Cin milll kuv- - ..:;.aı •tt" m Rl ft 1 ICI lf vellerinin Mareşal Ça.ng - Kay _ Şe1r. nize dökülmemiz •küllü şey'in yer-
Bangkok, ~ (A.A.) -. Neş~leı: bir yere gı 1 faretuıe dün gelen ~1 bir telgrafta, kayaya otururdu.• kumandasındaki mücadelesi, muharebe- ciu ila aslıhl. yani, her şey aslına 

~rdu ı. olığlcrı Siamda Hındlçını hu A.A) Inwiltere- Hupeh vilayetinin ~imalinde taarruza Hadiselere tekaddüın etmek. .İ4- Yazan: Hi.mit Nuri Irmak_ si devam eylernel<t..ıir. rücu eder kaid™ne muvafıksa da 
Uduı1da de\•amlı reuhasamat vuktJ Nevyork, 5 ( . - eıl 1n· geçen Japon kıt'alarmın müthiş bir he- te biz müııevveriıı en büyük mo- A iman anın 23 Ağustos 1939 bu hal bize hayli 7ahmet \'C ı2h-

buı kted' ·ı Nıevyorb ge en zi.mete uçatıldığı ve yirmi binden fazla · ti. .#4 el 
s· teb • u .. tchassısı Sır r ~ ölü ve yaralı verdikleri bildirilmekte- tı_! · k ' "' 
makta olduğunu bildirm• ır. den tayyare ı e . F ed zıye ·· A nupada • &J kadar evv rla .Sovyoller B. _irliii il• akit ran veriyor. Madcnıki bizi, tut· 
""" Başkumandanlığının son - giliz baz1ne Dl . h. b. .,.. ıiç yıl evveline &elin<:eye a- baılı:ran ınubarebe, ceçen ve _roza ey!edığl ad<omi teca- luktan sonra, güzelce ayıklayıp, 

1•ıli Fcansızl·rın bı'r Siam polis ıı:ara- 'eh Phı0 llips, mali vazıyetln ıç ır dir. d d' 1 tt t 'd iT ka 
k 

• •·-it rı .. .. k d sag-ı•m ol- d'I kted. ar ıp oma a, ıaze ecı e, po ı ı- ~vlarda J•pon•a :1~ Almanya ·- ~1...-"' . ı d B llo yı yıp, ırgaranuzı, tavamrı.t, fı-oı lık .....,... nk 3 ar a TeJgrafta şunlar illve e ı me ır: I lk """" .1 .uıc vuz mucu~esıne, geçen ay ar a er -
una at<-ş etmelerine karşı 0 •aman bugu U . 

1
. . kacıda ve sosyoloı:v da aranı an i 1· tal d Bcrlind 1 1 tl rınımızı, turs .. umuıu, ıa-koı·damızt 

b 
8

. • t ı.. .. ·data ... t ·tere söylcınış ır Çin kıt'aları Cumartesi günü Kuangsı . . ve ya arasın a e mza anan de imzalanan çlil Pakta, Tokyodan .. 
ır La~l t.ayyare~inin askerı au~J mad1ğını. g~ze ec.•. •''k Britanyanın vi13yelinin cenubunda Çennankuan'ı vası( hep bu -0lu.rdu.. lngılierede üçlü pakt ile Uzak Şarka bUkuvve sira- gönderil"n yeni sefirin Moskovada de- yapmıyacaklar; şu halde nedca ol-

fni.lralyoz ate~i açtığını yazma tadır. • Sir Phılhps, Bulu .. , 
1
. • h r de, Alınanyada da, .. bızde de, .sov-

1 
yet eylemı',tı·. Filen sı'rayetı· ı'se, Avrupa- ıed· -· ~ı- k re! .:ıı. taJarla, ağlarla, ırıplarla ,Yakalı)'& .. 

Sal .,.;;,...u kıtaatı hamil bir Franst-\ nıal'ı ka"'naklarının vus a u1~ e. zaptetnıh;l~rdir yet Rusy d d d n her ta v vam ey ıgı mı.u.o. e ere rasmen, rak t" ı ·· b t 1 .. d ha 0 ""0 - h -~. 1 d lar <'&tfedebılr.ı.esa japonya. ve ~uki Hol.la.nd.a. ltinıdiırianı .. a a a, unya°:ı - \da. Atrikada, Şimal, Mans, Atlas mer- Sovyctler Birliği Uzak Şnrkta japonya ur U 78 ıue ve ezil·ct er ıçnı c 
rp ıemi. ı Minghai'ye bir ihraç a- gün 4.5 mı yon ° "'d - ·ıave Tokla 

5 
(A.A.) _ cNişi Nişi Şim- rallnda da hu vasıf daınıa Fran- • kezlerile Ak.denizde devam eden havt11 planlarının tatbikine muvafakatıni bıl· kayıklara doldurarak harap ve pc-

rcketi yapmak teşebbiısünde bulun-il key{iyetinln delil ol ugunu ı bun• ga'ze•-.,i, f.!"'rki Hollanda llindis- sızca kar~ılığı ile ifade olunur; j kara deniz harplerinin gelecek aylarJ:ı diren açık bır bonoyu henllz vermemış- rişan ettikıen sonra, tekrar cuın-
?nuş ve ~tes açmıştır. Siam bataryata-. e:)·lemiştir. ·tanında i>O:"' g~::lcrde vukua geldiği - Haaa .. filin adam ıuı" O nıüt- gost~receği inkışata bagh buluın.)·or.ltır. Ingıltere ile Bırlrşık Amerıka ara- burlop denize dökerler? Bu j .... e, bir 
rı mukabele etmi~lcrdir. Geıni yolunu İngiltere)e ~,5 ~ı~y.ar Dolar \iddia ed1len jupon aleyhtarı h.6dı~~l"'r hiş bir .zeki ... - ,denirdi - ?11un ka: japonya siyaset, askerlJk ve bahd)e er- sınd'l yine g~n aylaı.da hnı.al3nan, türlü aklımız ernıi~or Bu '-<ketin, 
lt ::tdiçini SMhilleri ıslikametine çe:\--ir.. Kredı Teklıiı liçi.n tazminat vr tem nat lstenilme-;ı fık- dar pre\ oyance ı olana guç rastla kAn.ının, daha zıyade basıretkirane ha- bır takım dt·nız wlerının mudarlla ve g~zct~niz ııı3.ri(P(İI(': balıl<.çılar r~· 
nuş ve orada karaya oturmu.ştur. ·kanın İngiltereye (2,? .m~- rini ileri sunrıekt~ir. \ nır. . . ... reket eylediğj arlaştlıyor. Ilakikatı. hal-. nzimh1l ?-:; ~ .. ;1ork hüklımetine hırakan nlıyetın<ieu ve bütün bnlı

1 

~e\•en-
Ertesı guni.ı Siam kıtaatı gemi..ve A.me~ı l k) 625 ır.ılyon ingıhz lı- japon hukUn~et·nin şiddetli bir ha- . Acaba ı~ınd: yaşıya.caAgımız dev- de ü~lü pal_ J ;ıonyn.nın bu nuıa ede-ı muahedeler, . Beyaz Sarayda Cunıhur- terden tahkik edill~rek n ·Le<" "n'.n 

Ye:ııden att>ş açm' tardır. Gerrnde bJr yar dolar 1 t ~ı lıakkındaki tek- rek<"t vapmasını ıstiverek şunları yaz- rl gelet~k ııe3ıllcre hıkaye edecek den ~nrak. i sıyaselini. açıklatmı' Uuic re"isi Run·eltın, Çin Milli l.ıderi ve bize hildirilme!ııioi, bütün di4cr-
l . ·kraz c m= · · ı ı .. ihl · b ı k karl 1 ıfılak. vuku bulmuştur. 1 r~.ı_ ı ve Feaeral Banka mü-' ın:lktadır· o. an ar~ acaba yarının muv~r~ . e;-- ı Şarkta. dunya slyasetıncle Io~iH.eıe "~.Başı ''Tiandanı Mareşal Çanğ - Kay - a ı ar a!? arım namıua !.t.tl 'n 

lıfın Rt"z~.r _ Ec ~JC's'e isnat e- Şarki Hollanda Jlindıstanı ınakam- rı zamanınıızın kaç ~ahsl) f'tını, Amerıka doslh.ığu )'erin.c, Alnıanya ve Şek in emrine 700 mılyon dolar veril- rica ederim.• 

Sl·yasal "ışbı•rIİ- . aürleri b'u~~b~~ı~,'.et ~eren ~yanal !arı şayet İn(iliz ve Amerikalılua gü- eski; m~'.err'.hi.u .ku.lla~dığı dill~ İtalya ile işbirliğini tayın eylemiıu. jmesini ~mineden karar. buyuk rlenz, Palamutun, i bu mektulıuutt 
d1bnesınc ,·. di ne.;::rcuılrnektc- ven~yorlar<'a buyük bır hata ışlıyor- y~n. kl~sık tarihçı dılıle nıetbedc japonya siyasetinin. iktısat, sanayiıhav:ı silahlarının inşası için yinf"' Ne-r- Balıkçılar Cen1iyctine gönderdik 
doğru ok:rak ştm ~ tar. bılecek.! adamlarının hedeflen, Uı.a.k Şarktn 500 yorktan ayan ve meb'usl~r meC'li~1uce orada:; ala~ğunrz ce\ ahı ayrıca 

gv inden S0f. r J. dir: Ya~adığınıız devrin hangi sos- milyonu fazlasilc geçen nüfusla nıcskıl::ı !ıükılmete verilen sal:thiyetler, japon:-t:ı- ne re ecegız. 
Eccles dem~'tir ki: Al •ı yoloğu, hangi gazeleci;i, diplomat, ıeni• tı:ıpraklarındo, Almanya.un Avru-1 ·ıı Uzak Şarktaki plAnlarmın tatbika:- . Osman Cemal KAYGILI 

(Da~ tarafı 1 lııci sayfada) Mali vaziyetınin her unsurunu manya 1 C ~olitikacı veya devlet adaını Jarın padaki planlarına muvaı.i olarak yeoijlta muvaffak olamaması için hatırlanan ===============-
zım olan uzun \•a•'icH krediler fe-vkalcide t ;kik ederek, altınlar'.l)I, burada, uınumi bir hayranlığın ıııevzull nizamı kurnnıktı. 939 ytlı Eyllılünun nı:iniaları i.<J>at eyler. Tıarı•h ten 
iar,Jarla Alınany• tarafından açLla.,..- ~ana • . . t I ak C o a ı ece • unu es ıruıegc a - birinci Jiinü Avrupado lngiltere w A1- on haftalarda alevlenen Si--·• _: dada ··c sair yerlerde bulu- y Dl• bı•r tı•caret 1 b'l k? B k t' - k 1 . j s 
tır. k mctlerinı teır.ına 0 ar lr·•mak, dünyaya nasıl bir yarının il ha b lwl d eU< •"- \ · nan ıysureliyle yardun mak.sadiy- A 1 -... manya e rp as uı an evv ı . yam veya Tahiti, H!ndıçinl b • y k 

2 - Ziraat ve ormancılık sahaların~• almak ku" "-k bir faizle İııgılızlere n a ş m a S} mukadder olduğunu kestirmek im- nelerde dahi Çin'li, Hind'li, Ann.1nl'lı, Fransız müstemleke ıdaresi fr ap ra 
esa, ...... 

1
, ıncvcut '·"ı'ı·ı,·g·ı'ne bu s;ınada ıs-. le ve ç-..... u··nası'p olup ol- . . . kinsu.Lğından daha sup bir gra- Siyam'U.. Türkislan'lı alimler, muhar- .1. U k Şa t . f ~ .. u ihtı atı, za ı·k :ıki biıyUk ihlil.Ula- (Baş tarafı 2 ncı say ada) 

tihsaJ dah
1 

zı·y·de arttırılnıak s;..ıretı!..? kredi açhmasının m d' . u· ımesı· An.kara, 5 (lkdam muaabırın- nite kafa çarpmak olur. rirler, mütefekkirler Tokyoda buyillc .. un uşun y nn bir kıimını t')kil eyler. Oüoynnın ma, me\'cudiyetini daha zi)nde hl'.')· 
<tevaın edilt'C'Cktir. nı1yacağı l!u~usun ı den) - Almanya ile aramızda on arıth_.. ve geıtiş propaganda teşkil.ah vucude bu kı.sır.ında but ın İngillerenin Sin-

- ıu-zumun:ı ı<ail oldwn» . . rnı'lyon liralık bir ticaret a-- 10~a- On yılmuı her günü birbirine getirmiı;ler, ne,rettikleri kitapları, ga- settirnıektedir. 3 - l\\·rı.ıpanın iktısaden ıslahı -~-~- ~,.. gapur denlz üssUne karşı, yarınki muh- Napoh.·onun izınibliıli ınebdf!f 
tevflsi iı,.·indc Romanyayı endustri bakı~ İngiliz Ticaret Jiey'et~•• . sı yapıhnak üz.ere görüşmeler ya- beırzenıiş olan sakin, mes'ut, de .. zete1eri, benzeri muhtclif ne,riyab, kıs- leınel harpte Malaka 'ill" Hind denl"'.i olan mi.but İspanya, Avrupa ınu-
'ltıından himaye ve metodlu bır tand• ,Arjanlindeki Muvaffakıyetı pılmaktad:r. vamlı sulh devirlerinde bile mu- men de şahsan propacandacılan, Av- ındaki deniz sahasını, limanları kadderalında mesaha ve kuvvetile 
. lıin• (A-A) Bre- bayyileyi felce uğratan bu muaın- rupadalr.i büyük devletlerin müstemleke bahri kontrolu altında bulundurmak i.>-

l>Ygun olarak Almanya JlomanY•Y• te :- ·ı dan buraya gelen ın.gı ız ı- KISA A 1 A IU S mıyan ılevriınizıle bin kat daha tında bulunan Uzalı: Şarlt memleketle- tiyen japonya, ayni zamonda karadan mağa mahkiım olan bu memlck.,ı, 
lnkişaf ett.rn1ek üzr-re on ser,elik P ı Bucnos-Aires, 5 " 1· f 1 ma, bir saniyesi bir .saniyesine uy- vesair suretlerle nüfuzları, idareleri al- ınütenasip olmı~an bir rol o.:uu-

n ·k ak sureti- zı ya . b j,-a,.etı Cenup -- 11'111 Hindistam dahi tehdit eylemek arzusun-. ve mali yardımda bulunm 1 t hey'etinın U z , • korkunç bir ooı.;ı almıştır. Eski- rioe gönderiyorlar, yüzlerce milyon hal- bn defa da müphem bir durunıda-
1 b • ·-· apecak- care İ ·ıte münasebet- H .ıl B • R 1. ER 1 ~ dadır. d ·ıd· · k • "omcn sanayiile işb.rlıgı Y Amerikası - ngı r~. . h-d· .,. "" den hadiselere tekaddüm etmek kin fikirlerini, iııtilı:IAl lehinde hazır- ır. l\lihvere müteınayı ır, fa at 
11 muhı:m a ıse-

1 
. Ne olacak'? Neler yapılacak'! diJebl- · · d Al ı· ı ı 

r, \ . t ·ihinde en . demel, en az bir yıl, be§ yıl dün- amak istıyorlardı. arazısın en man ••eya • \'an as-
a en ro- lerı ar - -kk· edilmektedır liriz ki, Uzak Şarkla büyük deni<, ka- k · · · .. d d 4-Bu an senelik pl~na naz r rd biri tela ı · balyada yanın ıı;idişini görebilmek demek- J apony:ının halr.lld maksadı ne erının geçmesınc musaa " e e-

. deınjr le en "t I _ .• 
4 

ra, ha\·a harplerinin vukuu 1 AVl·upa ve k k d d - ·ı 1n· ,,·ıt ·ı d ınaııya münakallit yollan yanı - ,. -cr·ıkaa )lfamuli ı ti. Bugün 24 saat soıua ge ecegı ,. idi! D11ellm ki, Sirlqik Ameri- ce a ar cgı ... ,,ı ere ı c • -·'"" ebe n..a•• Afrika kıt'asile &.a.hiUerine yakın de.. · ı· b. nla · 1 YolI:ırı, şoaeleıi ve petrol bo'."'."'.eş ııo: Tayyareler iş Başında Roma, 5 (Stetani) - Japon7anın Pa- saat evvel sezebilmek •pek büyük kada olduiu cibi, Uzalı: Şıırlr. ni?lerdeki İngiltere, İtalya \"e Alınan~ yenı ma 
1 

:r a şma ımza c ını~-
keleri yenı Avıupa nizamı ıçınd 1 • A-A) - Tarantoda palık --••-•·"'yeni -"-ı· Zembeı' Ho- insan• sa·-ı-ag"a lifidir. , .. tir. Anlasılan İspan)·a - ltalyaciau -

5 
( ~~ ~ ,~.. müttehit hülr.ümeUeri t-•u e7lemelr.tir. ar>•ın•·•-ı· mu··cadel-ı'n •-'-'-·"·-·a tııan iJ<\' d' \ab i mabre<; ~· Lonılra • ' • 1 Esk·~ ~" t.• takım d •• ..... - ~L ~· u~ ...... -- ' daha ihtiyatlı - terari gözünün bir 

Y•nın ı"1l 1 ve ı . ktir- _, !tal an gemilerının rikıri bura7a t1•lıniıilır. ıuell uunya, uır egış- Böyle bir pl!ının tatbikatı neticesinde hatt.i ne\icelttine bağlıdır. Bu oei>eple '"•>rı ıtıbara ahru.rak eenıoletııece hasara u,ıı-rıyan Y . A 1 . d mez veya aHçliikle 4eg"i•ir •ma- tarafa .arahaten me) !etmesini ıı 1 tayyarenın - ıvıçre c •- ..., i>e, Utalı: Şarktaki 500 milyonu ııeçeo. japonJ3 siyaset, askerlik, bahriye er- L-Lli 
~ 5 - AlınanJ• hıuusl ekonomi i;;btr -ı fot.oğraflarıru 3 :1' d olduğu dün litm• ları <>lan bir muadele halla- balltın meıluln oldugu topraklardaki lı:inı, acele kararlarla ileriye, hemen .,... yor. 
ı:t esasına ,.tınaden ve Rom:ın:ta eıı- ikan maınulatın an. · · deydi. Yalnız beliren meçhullerin Ha.e.nn Şükrü BABAN <IU.t . · 

1 
e:ıeseseler.nm nıer Londrada büdırılmıstı:. . Bero, 11 (Slefao.i) - Ordu Erkaıu- --" ~-'buki dl bakır, kalaJ, lr.u<1qn, petrol, çimentı:ı, harbe aWmı1orlar, ihtiyat ile hareket ,,. 

t.ıcvrısın_m ve mal mu eye iınade- akşam kaydedılmektcdir kı in- harbiyesinden tebliğ edildiğıne göre halli icap ed...-..i. ...,.. . şim demir, lr.ömür, lr.auçulr. gibi çeşilli yeral- !er Birl>ğinin, a:rnı tar:ul.1 bir ııi)'8iet 
dı •1esı ıçın oerma:r- verm . ~urasaıva kuvvetleri erkanı Ame- geçen C<:ee 1abancı tqyareler Leman düıaya tek cmalunıo u olmıyaıı tı servetlerinin işletilmesi l•PC>DJA ııa.. ediJOrbr. Birleşilc Amerilr.arun, SovyeL lngiliz ablukası 

r. ta- gılıı: )1 . edilen ve şimd.i ~- golu mıntalr.a.ıu:ıda evve!A Şımal - Ce- bir esrar lıalitası halindedir. F.slı.i- naJi ve lkbsat erbabının elleıiııe, !da- takip ettiğini dahi aöJ!ı7ebilirlı. 
6--R.omen hlıkıimeti tanıfından rikada ınşa 1 n tayyarelerın mu- nup, sonra da Cenup - Şimal lstilr.ame- lerin muadeleyi halletmek hüner- relerine ~lr., Uzak Ş:ırlnn, Olr.Jo- Hbolt Nıut iKMAi( - Bat lanfı ı ı11d .. ,ra.ıa -

l~ O<lıldıği takdirde Almanya, Roman-; lanılmakt·ati~ da en dolayı pek ziyade tinde uçmuşlınıiır. Bir kaç :rerıl.• hava leri şimdi göıılere çocuk oyu.ncağı 
ulıeıere J k -~1elı) e n ı b' dat• bata-aları ı !'- \e · tir gibi gözilkmektedir. Zira •imdi, 

Yaya zir•at endüstri vesair ş euu• d 1 Bu tayvare er tr ., aa .,e i•ÇUlll • • • erecekti eınnun: ur ar. . o t lrla"ndadıı t politika aleminde hüner sayılan 
"1ensup mutehassıslar gönd r. ı:n h J<atta ve 1bilhassa r a şey bir muadele kurabilmektir. 

7 - İki menıleketin ticari münaseb.t- çok k ar~üyük bir kabıliyet göster- Muadele kurabilmek .•. 
lerı tanzim edilirken !lr.i hiiJn1met, Al- Şarı:~iir. Londra, 5 - lr,:ındanın ıarbmda ba- Bunun için kafalar meçbvller 
- ıı ı için. mış ,_ 'dan tmlAn 1931 lonili.lolulr. Yugoslav Cet- d · · d b. t-' lı •nanya piya,aııınm, Romen m• ar "uz\lelt Guan,,..nanı~ . eryası ıçıo eo ır ına um av • 
. kal ,.. y G ttı vat vapurunun 23 kişiden ibaret müret- b.I k ına t tulmuşlarılır •ktısadl buhranların tesiri altında - ""erhul Bir ere ı ya ı ıue yarış u • ,.. , tebalı lrlandada Kerry kont1""1 ıahili- Ar b b ld ola bir 
mad"" uygun !iat veren emin bir mah- . k, 5 (A-A.) - Tuscalosa asıra unu u wn sana r, 

e ır.e- · Nevyor ak t eden gemıler- ne ç.ıaru.ştır. an rahat bir nefes alır gilıi oluyor-
r~ olarak açık bulundurulmasın• v .. 1 krUvazörüne ref a .. Sovyetler Birliiinde lar ve hemen lıuna dayanarak bir 
ıta &men piyuasının AJm:ın \icaretı ı- lı an bir telsiz telgrafa go~e muadele kurup birtakım neticeler 

. t asın• den a n ,..._ _ _..k. Amerika denız Çı.n olan ehemmiyetinin de ar m Ruzvelt K,..,_.. 1 h len ifşa ?.loskova, 5 (Stefani) - Bahriye halk bulmağa saV1lşzorlar. Fakat bir 
•!•na edeceklerdir. . iiSSÜ Guantanamodan .. t, eccihen komiseri amiral Kuznetzov, deniz ubit gün sonra, balta bir netice kestire-

. Her iki hükumet, Alman _ ııornen ıs: edilmiyen bk . yere mu v ve mürettebatı için yeni rütbeler ihdas bildim sanı!ıklan anda ne feci su-
bırtiiiin!n şimdiden her sahada ba:;ıadı hareket etnıışlır. . !tın dün ıriin- etmi,tir. A.A. rette aldandıklarını anlıyodar. Ve 
iiını memmıniyelle müşahede ed~rıer. Bu telgrafta .Ru.~H hemuıiyetli - -o bu yarın ~bi, öbür yarın, daha 
Alnıan ve Romen hükılmetleri bU ışbır- dÜZ m~kfır \ISSUn e . 'le ro<'Ş- s· A h d Öteki yarın, hep yapılan besapiarln 
l;ğinin iki ... emkoket nef'ine olarak re- ·ette tevsiine aıt pro!::ı·ı ı yas 1 sa a a dısında neticeler ve çizilen rotala-
Yizli b' surette devamını temine karar suıl oldu)!u biJdirilmekt ır. ra~ aykırı istikametler gösteriyor. 
vermişkrdır. gu bir Jn giliz Binaenaleyh, uzak istikbali değil, 
'::: en yakın istikba~i dahi sezmeğe im-

L A R ff k t
• kin olmadığı lıöyle bir devirden 

N O T . l muva a ıye ı tar~be bir ~revol'.~e nünmnesi 

'Ba kaled d ) 
intikal edebılec•cuu ummak ha-

~~~~-~~~-~~911ıll\I-;~~~~~~=:~ şma en evam ._,._ te b .. "k b' ·kb. "L 1 
. ...._.a n uyu ır nı 1nu.a. o ur. 

höyl.e. olımca general Franko .'.le KiinatıR sirüııeber olduğu bir de-
tard• eksik araba çıkıyor, de- Harıcıye N"':U:ı Suner, Cebelut- virde eski kiioatın nimmından, 

Tef h i a 

yanlıflığt rekora 

Nanemolla: 
- Tcsh~ yanlışlığı rekoru

nun kiı;'..ıe ka1dıii;ııııa {arkın
da ıwsın?. 

Dedi. 
- Hayır, 
Cevabını 

bilmiyorunı.. . 
verdiğim vakıt, 

iıab etti: l\l.1 

- Niı:amettin Nazif. 

ıuek!.. tartk .,., Fas ıçın ueka~ar ta!lı bul- ınııva.eoesinden. .eçilmiş bir kut-
N nenıoll•> a: yalar lıesleseler ve mıhve:cııe~ la-ı ba ı:öre ayar edil mi~ puslalıırı-

a Eğer bu bir şanssa, o şn.n- rafından ıla nekadar tahrik edilse- mııt bize doğru yolu güsteubilir 

5
.; ıiaha iJ.isı var: :-1'ı:~.~~y !er dahi, yeni bir harbi kolay ko- mi! 

ve Sarıyer kaUbınn a u. ".n !ay göze aldıramazlar. 4te mesele bura<ladır. Y1111i ev-
nıımaralar çiflmiş, bıı;.ıın 1 ~~n İspanyada kanıyan yaralar hala veliı bir pusla yapmak liwmdır. 
bir fiin taksi var, ır ıuıı kapanmamış, eski kan gütme ve Elimizdeki puslaların bir işe ya-
yokınt1ş.. . intikam alma adetlerinden benW: raması için zirüzeber olan kiıiııah 

Mlijdesini verdım. vasgeçmenıiş bir millet olan İs- zerre zerre toplayıp eski mııvaze-
J n a n m a • a n panyollar, henüz, diktatJr general ne ve nizanıı ile tekrar yaratmak 

ne olacak? 

J{ani bir adama ismini sor-

uıuşlar. 
- ~tüliyiuı.. • 
Ce' ahını vernıış. 
_ Sert olsaydı ne _çıkardı.? 

. 1 r Münakalit Veki· 
De~e. 1 d 

li 700 vagonun istasyon ar an 

Frankonun bayrağı altında tek bir liiıım. Bu mümkün olmayınca yep
millet balin_i alnıamıştu. Bütün yeni bir pusla yapmak, bunun için 
bunları ve ispanyanın zayıf taraf- de cvvelil yeni bir kainat kurmak 
tarını general Franko da pekala yahut kurulmasını bekleyip için~ 
bilir; onun için, İngiltcrenin en u- den bir kutup seçmek liızım. 

* 

Işıkları maskeleme 
kararı kaldırılacak 
Birçok dükkinctlara ceza kesildi 
Işıkların karartıJıma ı ye mas- J de 71 num~rada ~ap Şcvkı, 69 

kelenmesı kararının kaldırılacağı \numarada manav L;mail, 70 numa
hakkındaki şayialar üzer.ine tahk~- Irada tütüncü Haydar Kılıç. 
kat yap~ hır muhanırımıze. alıi- Beyoğl:ı kazasında: Ni~antaşı po
kadar bır zat şu ıı:ahat1 vermıştır: lis kaıakolu, Asri smooıa, Topha-

•- Esasen ·bu karardan makı;at, ne caddesinde 161 numarah ka>ap 
halkım•;zı pasif mrunınıya alıııtı.r- dükkanı, yine ayni caddede 281/1 
mak ve icabında derhal maskelen- nu.maralı bakkal Mustafa. 
miye hazır bulunma.sı.ıu temin et- Eminönü kazaslllda: Hil.i.l sine
mektir. Bu tedbirlerin tamam ol- ması. Beyazıtta 13 numaralı kah
duğuna kanaat hw.l edildiklen veci Hasan, Çarşıkapıda No. 6 da 
sort:.,a .kaldınLm:ı.>'1 muhtemeldir tiitüncü Mesu•, Ça.rşıkapıda 12 nu
YalJ':ız bunun için de umumi bir marada Ka.sap Kadir, 14 numarada 
iki tecrübe yapılıp raporların alın- şarapçt Nuri, 65 numarada soozeci 
ması ve tetkil<i lizı.mdır. Maa.ınafih 

ni ıstıyorsak diger muhtelif ı::u.~urla: • 
la da şiddetlendirilınek llizıınr\ır lf:ır-

bin lehi.nuze netieelenec-egl h•Jsuıtu.ndııt 

1 e asla süphe etmedin\. 
Thıllon, Almanların bgal ett.lk.1.·t·i 

ırıeınlekeUerdcn çaldıkları fJetro1, U
uçuk ve bak.ırın •imdi t.üken<lıglnı "° • 

bugun .aynen lJı..:ndan allı ıy C\'\ ci'Kt 
·.az.iyele düşhıkleı·ini »öylt1 *''it,r. 

Dalton, petrol mesele:illlı elkik ede. 
rek. g«"en haı·bin soııundJı .:\lmafl7a 
teslim olduğU zaıuan nıea\lekette del· 
ha bir mılyl)n ton petrol Oulunduğun't 
fakat bu petrolün ~ elveriş.!.! o1nı.ıy.tn 

yerlerde depo edilmış oıdut,:.\JUll soyil"

HÜ:i ve demii;tir ki: 
Bu harpte de ınüına..ıl blr \'J!.Zl7t"\ 

olmnsı mü.mkilndı.lr. Düşmanın mev 
cut petrol stoku asgari tcıtzı hadd.ittt 
inince düşman ml.l.şh.ü\ \.'a7"'yctle k.a .. 
lacaktır. 

Almanların bu ~gart te\7.İ htııcidi--

ne gelmiş olduk1ijnnı zan1'etmıyöıwn 

Fakat bu yolda bulunuyorlar. 
Nazır b~nkü Alman pctr·,l stok. 

ları ile asgari h.:ıd arasındakl !arltlll. 
muhtelif sebf'plerle müle-madi)"\!ll :ı

uıldığmı s57lemiştir, sergisi &ahibi, 11 numarada Pazar 
bu hususta §Clıriınize bır iş'ar yok- içinde Hüseyin, 22 numarada Ka-
tur.. un Bozdoğan, No. 23 de Melmıct 

RAKBİN EN Ht:ni:lt UNSU1U 
Dalto.n fUilU il:lve ebni~tir: 

Diğer taraftan Vilayet pasif mü Ali, No. 30 da Fehmi, No. 29 da 
dafaa merkez büroı;u tarafından Ahmet, No. 33 de Kasap Ali Yur
şehrimizin her semti geceleri sıkı dakul, No. 34 de bakkal Seyit, No. 
bir surette kontrol edilip ışık euıp 35 de balıkçt İsmail, No. 41 de ci
suııııadığı gözden geçirilmektedir. ğerci Mehmedin yanında kapı için
Kaymakam ve nahıye nıüdürlerile deki manav, No. 55 de &ebzeci Meh 
aliıkadar zabıta memurları tarafın- met, No. 57 de kasap Hayri, No. 59 
dan yapılan kontrollere ilaveten da Mustafa Aral, No. 22 de kasap 
icra edilen merkez luıntrolleri dün Faik Çalı.şan, ÇarşLkapı tramvay 
gece Beyoğlu, Fatih ve Eminönü caddesi No. 47 de bakkal Sıtla, Ba
kazalarına teşmil edilmiştir. Bu bıôli caddesinde 42 No. da Mücel
kontrollerde su dükkan ve müess !it, ve ayni yerde Remzi Kitapevi, 
seseler hakkında ceza zaptı tutul- Ankara caddesinde Me6erret ote-

ı 

mu~tur: linin altındaki kahve, Ankara cad-
Fatih kazasında Saraçhanel:ıa- desinde 159 No. da tütüncü, 163 

şında 5 numarada .bakkal Ahmet, No. da berber, 94 No. da beroer ve 
Fatih tramvay tevakkuf mahallin- Askeri Trbbiye Okulu. 

Bundon baııka bu harple Alnı..,,. 
daha geniş mıntalr.alu istill etmiftı.r 

Binaen•leyh tevzi iti de daha ce · 
olacaktır. Sonra gerek askert, g 
sivil bayatta daha fazla malr.lne var 
dır. 

Bm şu kanaatteyim ki, Alman m.ın 
takalarının her tarafında mevcut pet 

rol ıdoklan ba{bin ba$mdalr.inden 
ha azdır. 

Uetrol iktıs•d' harbin 
kısmıdır. Çiınlr.ü AlmanJa petrol:ı 
kalacak olursa harbe nihay~t vem:ı 
mecburiyetindedir. Hava nazırına A 
manyada hedefler tav ·ye edr.rk 
petrolü daima listenin baş t.arafiar 
koyuyorum. Hava nazırının da ben\ 
~ rlmde olduğunu z.annedl,.orum. 

İtalyada Bari benim daima bir n 
maralı hede!ım ·olmuştur.> 

Zekeriya Sertel, Peyami Saf~ 
Muhittin Birgen, Yunus Nadi, 
Aötın Us, Necmeddin Sadak, 
Necip Fazıl, Sadri Erteııı, 
Va-, 'ü, Ahmet Şükrü :Esmer 
ara. ında bir hesap yapınlj, 
rekor Necip Fazıl }{ıiakilrek
te kalmış!. 

Buna do 
alınarak servısc çıkarılmas.ını 

. ttı· •Son Posta• mırın 
teının e • .. 

yıf zamanında girmediği bir harbe 
simdi müdahale etmtğc kalkışma
;, beklenemez. Bu bakımdan, ile
ride, bir fırsat çıkarsa yani İngil
tere mağlüp olmak tehlikesine dü
şerse. harekete !eçınek üzere, şim
dilik İııı:iltcre ile mail ve iktısadl 
anlaşmalar yapmak yolunu tercih 
edivor faknt hu arada Tancaya 
ye;leş;,,eği de ihmal clmiy?r ve 
mihvere kor yapmaktan ı:erı kal-

Atılan her bomba yalnız bir ev 
yıkınamaktadır. Atılan her torpil 
yalnız on bin tonluk bir gemi batır 
mamaktadır. Dost münasebetlere 
nihayet nren her ültimatom yal
nız iki hudut kapamanıaktadır. Ka. 
panan her hudut insanlığın tene(
fli~Hnü biral daha zorlaştırınakta, 
atılan her homba mu,azeneınız1 

bir parça daha bozmakta ve batan 

HAYATINI BESERİYET İÇİN 
B:r feliı! .·t olan VEREM Mikrobu mücadelesine feda eden • Mürııkabe Komiıyonu 

hariçten gelen mallara 
fiat koyamıyacak mı? fans .• denir 

Taksilerde bir gün tek, hir 
g'Ün çift numara çalıştırılıyor 
Nanemolla ile konuljuyordulı 
da: 

- İstanbulun şu şansına 
hak, 5?0 çift, 300 tek numaralı 
taksi arabasL varmış. 

Di~ erek devam etti: . 
- Yani müşteriye bir ıı!i• 

221> araba !ada, bir gün • mik-

kırın ediyor ve_ aşagı yukarı: 
_ Bunların utasyoııda b,?

lunnıalarının ve ikanıetgah 
!arak kullanılmalarının yaz 

0 kış gu .. nlerinde lüzumsuz 
ve . te . 
o)duğwaa ister inan, ıs r man-

ıua!. 
Diyor. Bizim Nanemolla da 

bunu okumuş olacak ki: 
_ inansan ne olacak, inan-

uıa.san ne olacak sanki?. 
A. ŞEKlB 

mıyor. 
Körükörünc mihvere alet olmak her gemi ile cemi) et bir parça da-

. t · en bir i•panva için. en do!(- lıa bataklığa saplanmaktadır. E.•
ıs emıy ... 1 .. 1 . h · .. " k 

· . set de budur. General Fr3n- kı o çu erı angı mu7.tve .. \Jyarsa · 

•• ROBERT KOCH 
Olüme Karşı Savaş 

Filmınd~.: EMiL JAı~NİNGS tarafından varatıbn tır. 
BUGUN MATINELERDF'.11 İTİBAREN 

SAKARYA SINEMASINDA 
k
ru sı)a hu do"--u yolu tutması, İıı-ııuüvenihin klasik dü,tııruııa da 

onun '" • d th d .. 
giltereye politika mü.addes'.nin devl~t. "1ı."ı !".ıknıd .. mt e e end mu- ı· 
<on safhasında bir muvaffakıyet vcrnhın · ~sı us uruna a ar-
k ndırmı tır. tik ora la Lır ~·er hazırlamalı.. Sean !ar: 2.~0 - 4.10 - 6.~0 Suar" 9 da 
az•· Abidin DAVER Nizamettin Nazif 'i:----------ı;ıııa•Em~mm•ı--• 

İthaliıt ve ihracat eşyasmın fia 
lar.nın dört vekil taraf•ndan tesb 
edileceği hakkındaki kararname 
zerine fiat mürakabe komisyon! 
rının bundan soura hariçten gel 
mallara fiat ko amıyaca;!.ı ve a 
cak bunları ı'irt vekilden ~ür 
keı> konusvona ·bildircce~i nl 
maktadır. 
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Hükumet buğday işini hal Örfi idare komutanlığınai 
için mühim kararlar verdi devredilen selahiyefler 

1 

' j .. • 

ı-.. """" - ., 
_. _ ~A - o ~- v\~· 

..... . ' - ..-

6 Birincikanun Cuma 
8.00 
8.03 

Prog: o.·n 
M!lz!k 

18.30 ~i\zik 

19.r.o l\'lüzik 

(Jb4 larafı ı inci sayfada) name ile Toprak Ofisinden yapıla- (Ba.•taaTf, 1 inci sa-.ıfada) Madde 14 - Şehır ve kasabalar· 8.l5 Ajans 19.30 Ajans 

dıgı ve Ofısin yurdumuzun her ta- cak satışların fiatı tespit edilmiş- senaryoların tdkik ve muayene i- da gerek mc.skrn icinde ve ııerek 8.30 
rafında ~lı<:! merkezler açması te- tır. Buııa göre, bazı yerlerde mü- şini alnkalı mak;.mla la birlikte ve 1 dı,ında saat 24 den sonra her ne ıı.oo 
mcnnisi umumileştigi halde, ooıı bayaa fiatları ile İstanbul, İzmir nizamnamesine göre yapar. J ~·ıretlc olursa olsun ch·nr halkmın 12.30 
zamanlarda bu fiatın 5.50 ve müte- ve daha bazı vilayetlerde alış ki- 8 inci maddenın D fıkrası şudur: rahat ve __ huzurunu bozacak suret- 12.33 

rvıüzik 

E\· k;ıdını 
Progran1 
~liızık 

19.45 Müzik 
20.15 Racıyo 

20.45 Temsil 
21.30 Konuşma 

ak!ben 6 ku.ru ı-a i~!a_ğ edilmesine 
1
110 fiatlarına elli _para, _di_ğer yerle~- Ahlak ve umumi terbiyeye uy- te vurultu vapan~ar Polısce ;nen o- 12-50 

ragrnen, bu amıller yuzunden Ofıs de dl' yetm!.'i paıa ve ıkı kuruş -~a- gun olmıyan veya Dcdetin emni- Junur. Bu vasa~ı dınlemıvenler 13.05 
merkezlerine satış if;in vaki mü- "~ ederek satış yap.'1acaktır. Dı_ger yet ve siyasetine m3'zarratı dokuna ha)<~ında ceza kanununun Mü ncı 14.oo 

Ajans 
l\fiizik 

21.45 Müzik 
22.30 Ajans 

Müzik 22.45 Müzik 

b k 1 t ~d . " t k 0 b t lı 18 00 racaat talepleri de günden güne a- ır_ ararnaıneye gor~, za 1ı_re ıca- cak oyun o.vnatılan veya temsil ve mac. esme ı;ıor~ a ı a vapı r. 18:03 
Program 23.00 Müzik 
l\1üzik 23.30 Kapanış 

zaldı. İşte bu vaziyet karşısında, retıle u_ğr_~şmıyan _mustahs~llerden rılen yerleri; Zabıtadan ızın alınarak vamla-1 
hükiımet bir taraftan piyasaya L;- gayrı bu tun hakıkı _ve humı şahıs- Polis, kat'i deliller elde ettiği cak düifün ve müsamere ve balo- I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tenilen nizam ve istikrarı vermek !ar bu kararın neşrı tarihınden nı- takdirde ıo yerın en büyük mülki- lar bu kavıttan müstcsadır. YUNANLILAR 
ve diğer taraftan halk ve milli mü- h~y~t dfüt gün içinde mahallin en ye amirinin emrile, kapatabilir. Madde 18 - Fevkalade hallerde 
1afaa ihtiyaçlarırun zaruri kıldığı buyuk_ mulkıve meınuz:una vere- Kapatmayı mucip eebepler suç ve Devletin emniyet ve sf'lfım!'tini 
büyük memleket stokunu temın et- eeklerı b~ beyanname ile mevcut teşkil ettiği takrtirde tahkilrat ev- ve ictimai nizamı teh<lit ve ihlal 
mek maksadile bu tedbirleri al- buğday ve çavdarlan mevcudunu rakı derhal adliyeye verilir. Mah- kabiliyetini haiz vaziyetlerde bu 
mıı;tır. Bu tedbJrlerin esaslan şun- bildirmeğe mecburdurlar. Bes yüz kemeden aksine bir karar verilin- hal ve vaziyetleri ihdas edece~Je
lardır: kilodan fazla malı olmıyanlar hü- ciye kadar bu kapatma devam e- rine veya de\'amına müessir ola-

ı - Şimcüye !radar toprak mahsüllerl kümct daireleri, belediyeler, To:ır der 

<Bat tarafı ı inci arlııda) 

Tayyare ·kuvvetlerimizin faali
veti de pek iyi eticeler vermiştir. 
Seyyar ve sabit hedefler üzerinde 
yapılan istikşaf ve bombardıman
iar onües.sir neticeler verınistir. 
Bir düşman tayyaresi bir hava 

k Of. · b b · tt · t• , · . . caklarına şilphe edilenleri, sebep 
ofisi, buidayı Orta Anadoluda 6-6 5 ra ısı u mec urıye en ıs uma Kapatımayı ıcap ettırecek sebep- ortadan kalkınca;'tı kad~r. polis 
kuruşa almakta idi. Yeni kararname lle edilmiştir. !er mahkemeye verilecek haller--
bu :flat, kiloda 2 kuruş zammedileıek, Hükıimetin el koyarak değer fla- den değilse, kapatma en çok üç 
B-8,5 kunı:a lbl~ii edilmiştir. Ve bu fi- tı ile peşin olarak buğday ve ay devam edebilir. 
at aynı zamanda bu mıntakada buğda· I çavdarları satın al~cağı yerler: Af. 9 uncu maddenin F fıkra.11 ber
yın azami satJş fiyatı olarak llAn edllmio- yon, Akdağmaderu, Aksaray, Ak- veçhi atidir: 
lir, Hükfunet, bu tiaUa Türk çifçisine şehir, Amasya, Ankara, Bismil, - Ahlak ve umumi terbiyeye 
llmit ettiği ve onun istihkakına kani ol- .Boğazlıyan, .Bolvadin, Bor, Bozö- uygun olmıyan şarkı ve sözleri 
duğumuz fiatı toptan vermiş oıu7or. yük, Burdur, Cihanbeyli, Çankırı, y:.hut amme emniyetini bozuc~ 
Bizzat müstahıillerimizin bunu memnu. Çay, Çivril, Çumra. Denizli, Dinar, hitabeleri muhtevi bulunan gra-
oıyeUe M<dir edeceklerine eminim. Diyarbakır, Ereg"li, Esk;•_ ehlr, E- f -.. mo on plaklarını ve izinsiz gösteri-

2 - Ba$1ıca !stiJıl~ merkezlerinde, a- mirdağ, İstanbul, İımıir, Ilgın, Ka- len veya elde edilen filmleri ve bu 
Jami •atış fiaUan teshil ve l!An edllınlii- raman, Kayseri, Kırşehir, Konya, kabil basma yazı ve resimleri po
tir. Kütahya, Mardin, Polat!~ Sandıklı, !is alır. Bunlardan suç mevzuu <>-

3 - Bu kararname ile hükumet, mu- Samsun, Siverek, Sivas, Şark••la, 1 ı ""' an arı evrak.ile adliyeye ve dig" er-
ayyen mmtakalarda tüccar elinde bulu. Urfa, Yıldızeli, Yozgat, Zile şehir- ı · erini ai! olduğu makamlara verir. 
nan buğdly ve çavdar aynı fiatla el !eri belediye hudutları ve Eskişe-

n<'zaret altına alabilir ve umumi muharebesi esnasında düşürül
ve hususi nakil vasıtalarına vazı- müstür- Bütün tayyarelerimiz ü.s-
vet edebilir. !erine dönmiı,lerdir. 

Bu hal ve vaziyetin ve devamı- Buyük Bir Muharebe 
nın takdiri en bliYü!, mülkkiye a- Bekleniyor 
mirine aittir 

Son haberler şimal 'bölgesinde 
Madde 21 - Bir nesir vasıtası italvanların nisbeten gayri müsait 

icin abone yazmak veva bunlar i- oir hava içinde Elbasan lstikame
cin yazı. resim, ilan ııi'.Ji bir madde tınde mülenıadiyen rical etmekte 
kabul etmek maksadile matbua! olduklarıııı bildiriyor. 
kanununa göre alınmıs vesikası ol- İtalyan ölüleri arasında Fasıst· 
maksının idare evlerinin dısın- lere gittikce daha ziyade tesadiiıf 
da doksanlar ve va do!astırı- L'dilmektedir. 
!anlar şantaidan veya :,oyle biı Yıınanlıların muvaffakiYetlerine 
hareketle dolandırıcılıktan maz- ra!!men, büyük Atina gazeteleri 
nun o!arak t~·!<ibat altında bulu- ı<arilcrine artık her sevin Yunan 
nanlar: nolisce ıbu yolda calısmak- on.d;u icin mükemmel cereyan 
tan menedilir. ettıi!i tasavvuruna kapılmamaları-

Heveti Vekilenin verdii!i karar-1 nı bildirmektedir. 
la bu ;maddelerde vazıları vazoifele- Elefteron Vima gazetesi büvük 
ri yanma selfıhiv~ti Örfi İdare Ko- bir muharebe arifesindeyiz diyor. 
mutanu~ına verılmis ·bulunmakta- Sıra Ayasaranda ile Ergiride 

ltoymak salfihlyetini almış bulunmakta. hir, Erzurum, Konya, Adana, Sam Madde 13 - Pohs halkın rahatı
dır . Tüccarın elindeki stoklar i~in dahı sun, Sivas. İzmir, Afyon, Denizli nı bozacak ve rezalet savılacak su
el koyma tiatı Orta Anadoluda 8-8,5 ku hatlarının güzergah:dır. Buradaki rette sarhos olanları, sarhoşluk 
ruş olarak kabul edilmiştir. Tüccarın buğday ve çavdarlar mübayaa e- halinde baskalarına tecavüz eden· 
ellerinde bulunan buğday ve çavdarla- sas fiatları ile satın al·nacaktır. El !eri ve mutlak surette ammenin is
rın bugunltü maliyet tiyatlnrı gözöniinde konan buğday ve çavdarları Top- tirahatini bozanları yakalar ve 
bulundurulursa, bu muamele ile tüccar• rak Ofisi satın alacakt r: Beyanna- haklarında tanzim edecei!i evraki
ge~ ölçüde bir kar bırakıldığı :e yapı- m-.lerin tevdündcn itibaren 20 gün le virmi dört saat irinde Adliyeye 
lan ışın mahiyetı ıtıb.lrıle kendilcrı için 1 "i. d t ı b w i verir. d · r 
karlı bir ticari muameleden başka birl{aı ın .a.;t ı~ ~m ·yıın ddu~ · ay- =============================--== Tavmis gazetesi Atina muhabi

rinin bildirdiğine göre: 
şey olmadığı derhal anlaı;ılır. Bu karar a~:ero ır mış a 

0 
una- G •• •• • • d T Q R ı' N Q 

He onlardan istenilen ~ey, sadece mü- ca rd. . . unun ıçın CQ Cephenin merkez bölgesınde ye
ni ve mühim bir Yunan ılerlemesi hi b' k• uk b'l· d 11 Buğ aysatın alacaklar ıçın mahal 

ın ır .... r m a ı ın e ma arn satışa l ı · .. b' k 
arzetmeleridir. ı erınc ~ore ayrı . ır ~ra~n~me ile - Ba!S tarafı 1 fu.ct a&Jfada - (Baş tarafı ı inci oayfııda) kaydedilmektedır. 

.. .. . . .. 1 Evvelce zigzak olan Yunan hattı 
K'Tnmamenin miihlm bir hususiyetim <at•~ fıatlan tcspıt edılmış tır. Tek ba§, tek kalp, tek vü-

de, bilhassa tebarüz etfümek isterim: t · .. · · ·· cut halinde bütün bir milleti 
Bu kararnameye göre müstahsil elinde- T ı • 
ki nıaı:ara el konulması bahis mevzuu anca mesc csı tek başında ve tek işaretinde 
olmadığı gibi, tüccar elindeki stoklara toplıyan Bu"yu"k Ş f• t dik 

(Ba• tarafı 1 inci '"'·flrla) e ı as ve eL konulmn.sı keyfiyeti de ancak muay. ~ 

gunduz Fıansaaakı duşman tayya- son harekat neticesınde asai!ı yu
re meyd_anları,. Ludwıgshaven ve karı düzlesmistir. Bundan insanca 
!lıiannheım şehırlerı, Essende yük- tasarruf hasıl olacak Yunan ordıı
sek fırınlar ve diğer tesisat. Dun- sunun taarruz kudrc'ti de artacak
kerk limaru brunbardıanan edilmiş Lr. Ayasarand:ı ile Ergiri de düs-
tır. tüi!ü zaman - ki buna intizar edi!-

Yen mıntakalara inhisar ettirilmiştir. dek1 İngiliz büyük elçisine verdiği i 1.a- teyit etmek bize düşmez. Bu 
Kararnameler, hugüıı meriyete gir- hata nazaran İ•panya, Tanca mıntaka- teyidi ve bu tasdiki bulmak 

Bir İngiliz tayyaresi kayıptır. mekted;r - cephe daha ziyade kı· 

mtş bulunmaktadır. Bu '-•birlerle bil- sında bulunan bütün yabancıların em- • d Haftanın En Büyük Baskını ~ - ıçin ünün, bugünün hadise- s· · h • 
klımet, buğday meselesini hallehnek ve niyetlerini ve iktısadi haklarınL tekeffı.il ırmıng am. a Yapıldı 
Toprak Mahsulleri Ofisini piyasada b;l edecektir. !eri içind..ıki Türkiyeye bak- Dii.şmanın dün ıründüz İnıtiltere 
klm ve nawn vaziyete ı;okmak hususun Evvelce aldıği talimat mucib;nce İn- mak kafidir. Ve her •• bugün, üzerinde hava faaliyeti (Ok mah· 
ki kat'i karannı açıkça ilan etmiş oluyor ıiliz büyük elçisi Tanca mıntak.asırıda \ t · .. .• .. ,. . .. . dut olmustur. 
Bu tedbirler, aynı zamanda muhtelit İspanyolliır tarafından yapılarak bir ta- ı er ~s~ ~unun mut ıreaı ve mUJ· Evvelki gece Birmin.ghaın hafta. 
devlet müessegeJerinl mütehalif fiatlar. raflı her yeni harekete karşı !~iliz hü-, . decıs1dır. nın en bi'yük ·bask 

k(l ti · · · h kk d 1 1 • ınına maruz 
la buğday mübayeası külfetinden de me nın vazıyetı a ın a spanyvl Bu müı' · e V .. • d kalmıştır 
kurtarmış olmaktadır. hükılmetinde hiçbir şüphe Qırakmarııış ır e muJ e fU· · .. . . 

salacaktır. 
Cenhenin en son cenahında ·kav

dedilen mühim ilerlemeler de 
müstakbel harekat icin pek müsa-
ittir. 1 

İngiliz t•yyarelerinin 
mühim bir zaferi 

A!EMEIC 
ıii/Js bJı:_1 • 

yemeıı 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En 111rışılr zamanda aize ea büylk yardımcıd.r. 

Kalorı, gıda, lezzet ve nelaaet balcı•ıadH tatıııin edici •alıiyetl 
ve yükıelt evaafı haizdir. 

Mercimek, buelya, bufday ve ıair çorbalık komprimelerimizi 
. her yerde bulabili ... iniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M.Nt:RICAPA Kuruluş tarihi: 191\; 

Reımi ve Nim Reımi Müesseselerin 
Halkımızın Nazarı Dikkatine 

ve 
.. 

A!-ikerlerimize hazırlanacak hediyeler içinde en kıymetli.si olan onu ve 
arkaı;ı kalın boz şayaktan yapıJmı~ avcı yeleği siparişleri alınıp sür'atle 
teslim edilmektedir. Haftada iki bin yelek tcsliml müınkiindür. Mühim ve 
toplu olJraktan yapılarf•ı< siparilşerde 1iatı 200 kuruştur. 

(Bundan evvel bildirilen perakende 200, toptan 180 kuruş fiat, önü ,a
yak, arkası astarlı yeleklere aiddir.) 

TÜRKİYE KÖYLÜ ve İŞÇİ ELBİSELERİ 
Toptan satış yeri: 

htanhul Su1tanbamam İrfaniye Çarşı;ı :So. 18 - 19 12,.Wll!l!Uıııi ve İngiliz hükumetinin hareketinde tam j dur: Tayyare. <lafı ilıata:,valarının_, ş~d- Birçok dütman tayyaresi 
Kara}'tlamenin Hiikümleri <erbe•tisini muhafaza edeceğini bildir- Büyük Türkiye, istikbali det!~ baraı atesı du=anı buyuk dü§ürüldü ve 

Ankara, 5 (Ik. dam muhabır· ın· _ ·-t· bır ırtifada kaımıya mecbur et- ıı-•••••••••••••r••••••••••••• 
- mıli ır. 1 k . t· b. h . b b 1 d 1 dı-ıı) - Çavdarın Toprak Mahsul- Hasara uğrıyan iki İtalyan denizaltısı pıtr a Türkiye, ilerisi açık mıs ır. ır mu rıp om a an ı 

len Ofisinin iştigal mevzuları a- hal:i Tancada bulunmaktadır. İngiliz T Jrkiye, milletlerin en büyü- Birbkacı ehenunivetli olmak ü- Yunanistandaki İnıtiliz umum!. 
ra» na alınrruısı hükiımetçe karar- hilkı'.ımeti bunlara taJr ; ı-leri için verile- • .. fi' , T" k 'il zere azı yangınlar zuhur etmis- karargahı bugün İngilız tayyare
lJşt,. Yeni bir kararnameye göre cek asgari müddet hokkında İspanyol g_': ve en §ere uı ur mı e- tır. Hasara u~raYanlar bilhassa t- .!erinın mühim bir zafer kazandık· 
Toprak Malısulleri Ofisi buğday hükümetinden yeniden malumat isıe- I tı. '.<an-.<:g&hlarla dükkiuılard, c . Faı<at !arını resmen bildirmektedir. 
arpa ve yulaf mahsullerinden mem mişfü. İspanyol hükılnıeti İngiliz hOkıL J A. ŞEK/B hasara uğrayan diifor bindar ara- Resmi beyanatta deniliyor ki: 
leı<et ihtiyatı olarak ,1.oklar yap- metine derhal bir cevap verileceğini va.. ı sında bazı mektep ve kilıselerle Dün düsman hatları üzerinde 
mtya memur eaiJmiştir. Bu mallara d_etıniştir.> Butıer, İtalyan bahriyelile- nacak suallere cevap verip vermlyece- . bir banka, bir sinema, bir de Polis siddetli bir muharebede avcı tav-

1 değer fiatı multabılinde el konarak rınin Tancada serbestçe gezdiklerine do ğini sormuştur. noktası vardır- İnsan zayiatı hay- Yarelerimız bir çok -düsman ta''\ a-
Oliı,e devredilecektir. Bu stoklar- i:;arel etmiştir. . ret edilecek kadar azdır. Bir kac resi düsürnıüslerdir. Tepcc.. kn 

f SFARSOL 
en birinci 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur. 
4ıı_ıııa ____ Her eczanede bulunur. ••-••••I -d 3491 . İLİZ iti . .. Butler demiştir ki: kisi ölmii•tür. 

an sayılı kanunun ikinci JNG ELÇ GiNE HUCUl\l - bölgesinde alelade ricat etn.e ·te 
maddesinin B f:krası 21 ve 22 nci MESELESİ •Böyle bir sual sorulmadan evvel Löndrada alert erken sona er- olan düşman kıt'alanna İngiliz Sıvas. Erzurum i.>tikrazıuın beş bu;uk milyon liralik yedinci ve son terli. 
maddelerine tevfikan ve ayrıca Manderin, Tancadaki İngiliz elçiliği. haberdar edilmekliğlm IAzımdır.> mistir. Bodrumuna 90 kısi iltica e· tayyareleri muvaffakivdli hü- binin sü•krip.,.yonu da diğer tertiplerde olduğu gibi balkın ve mücsscsatın 
m~tahsilin ihtiyaçlarını tcminen ne karşı dün yapılan hücum hakkında Bakcr, tekrar söz alarak Tancada den bir manastıra bomba diişmüş, cumlar yapmışlardır. Bir grup yol- gösterdiği ratbet netiC<>Sinde muvaffakiydlc kapat·l:nı0tır. (11545) 
peşin para ile satış yapılır. Buğ- istemiş olduğu izahata karşı da Butıer bulunan İngiliz makamları tarafından bir kacı çocuk olma}> üzere bazı !arın birlestiiti bir noktavı ve kı- - ,. 
daylar yerine göre, ekstra buğday- ŞU cevabı vermiştir: . i İtalyan denizaltısının uğradığı ha.. kimseler ölmüstür. Pas;f müdafaa taat tonlantılarını bomba rd' ···an r s 1NA1 
!ar kilosu 7 kuruş 75 santimden, . •İtalyanlardan mürekkep bir gru. 'sar hakkında ve bunlarn Tancada daha teşkil,1tı yıkılan duvarları hemen etmiş, Tepede lene ve Berata giden ~ 1 Şehir Tiy•frOSU ,_ -• 
8,5 kuruşa kadar, diğer buğdaylar pun bazı ilanları kaldırmak üzere pos-ı ne ka<'ar kalnıa<ına müsaade edilece- kaldırnııs ve bodrunndakilerin ek- vollara am isabetler kavded:Jmiş-
7 kuruş 25 santimden sekiz kuruşa ta_ idaresine h_ücum ettiklerini teessüf- ğine d ı ir ayrıca ma!Clmat alınıp alın- serisi yarasız çıkmışlardır. tir. Dram kısmında Müesseselere: 
kadar, çal'<ların kilosu altı kuruş- le bildiririm. Ingiliz baş konsolosu M- madığını sormuştur. İNGİLlZLER 13 TAYYARE Avasaranda açıklarında bombar Tepebaaında Ve onl:>rdan mal ahp sal3n 
tan, arpalar yer.ine göre, ekstra 5 diseyi mıntaka valisi nezd'nde protes- 1 • • DÜŞÜRDÜLER d1man tayyarelerimiz bir torpido Tf.CARETHANELE E 
kuruş 75 ~antimden, 6 kuruş 25 to etmiş vali de bu gibi hadiselerin te- But.er şu cevabı vermıstır: muhribine hücum etnıis ve iki 6/12/!MO Cuma günü akşamı . R : 
santime kadar, beyaz arpan.n ki- kerrür etmiyeceğini vanetınişfü. in- ,Medisin ögrenmek isted;ği mal!I. Londra, 5 (A.A.) - Hava neza- tam isabet kaydeylemi.şlerdir- Di· saat 20.30 da Nümune: 
lo•u 5,5 kuruştan 6 kuruşa kadar, ~ilizlere ait hlnalar şimdi muhafaza matı elde etmek !~in elimizden geleni 

1

. reti teblii!inde bildirildiğine göre, ğer bombalar geminin yakın.na B U L U N 1\1 A z U Ş A K 1 - İmalat defteri. 
. 

sıyah ve çakır arpanın kilosu 5 altına ahnmı,. ve ilfın1ar da yerlerine ··~-;ıh~. ~u met;eleye ~~rdiğinüz ehem- fnqiliz avcı tayyareleri 12 ve hava düsmüştür. Tavvarelerimiz ceki- 2 - İmalat derterJ. 
kuruş 25 santimden 5 kuruş 75 san konulmu:ı bulunmaktadır. mıyelın Tspanyol hancıye nazırı tara- ctafi bataryaları 1 düsman tayya- lirken torpidonun durdu~nu ve \"azan: 1. 1\1. Berri! 3 - Muamele de'leri. 
time kadar, yulafın kilosu 6.5 ku- oAbıi İSTİHKAMLAR lllESELESİ tından tamam ile bilindiği \'e bu iki resi düsürmü.,lerdir. İngilizler ibir vana vattığını ı;ıörmüslerdir. * 4 - Ücret üıeı inden 
ruşa kadar azami mübayaa fiatı r' 1 b' 1 rd B k B ti j Bütün tayyarelerimiz ve pilıot- defteri. 

muamele 

tespit edilmış' tir. Ayrı bır· karar- şç me us a an a er, u erin donızaltı hakkı-~da yak ında müsait bir avcı t~. vvaresi kavbetmislerse de !arımız salimen dönmüs!Prdir Komedi Kıamında 5 - r· !hamı, ihracat defterı·. 
da mi istihk~mlar hakkında irad ol•ı. cevap ver.lecegı kanaallııdeyım.> pilotu kurtulmustur. latiklal Caddeıi 

BOYOK TARİHi ROMAN No: 7tJ 
1 
tanat1arına varis o1muştur. Türk dev_ 
Jeti. Fatih ve Yavuz Sultan Selim dev-

ll]t;ı ~ ~ij~Dlilflil~.ERJ ll ~~~~~ ~:~~~ık~:;~.nr:mt:~;m1:~ e!:i;: 

l!;rui:Vji'i'r.l:Mj"Tlfı!: ı.fti"1'41r.1i":'ıi"~"'F.•pil• Iİ . .,.,.\'"';T.11 lllll İstaı'.bula, Anadoludan, Rumellden 
ILll ıUlJr;JlM~: 51...a.ı:JLfilJ!. l!.!'..!JUJJU.J.!tt~ ! fi] muhac1r. olup Istanbula .g~lip yerleşe-

' 
1 .u 

1 
mcz.lerdı yasaktı. Bu gıbıler araştırı-

Yazan: f.f. Sami KClTaye[ _ • ::--- __ --. lırdı .İst~nbulıın iaşesi için bu, muh1. 
cerete çok dıkkat edilirdi. 

Yusuf Nasi, sarayda bfiylık bir eheın
miyeli haizdi. Fnkat, Sokullu N3.$ inin 
biç bir hareketini &özünden öyJrmıyor
du. 

Konun! Sultan, Yusuf Nası iı:ln Av
nıpa devleUerine nameler bile yazdı. 

Nasi. devletlere büyük ticaretler ya
pıyordu. Nasinın Fransadan yüz elli 
bin allın alacağı vardı. Sultan Sillf'y. 
m::ı:n Fransa kra1ınn tediyesi için name 
&c.inderdi. 

• ·anu;o, eu cümlelerle bitiyordu: 

c . Namti humayunumuz vusul bu·ı
dukta uhdenlzc lAztm olan dini tehir 
e' -neyip J.~An adıl \·e sadakatınız üze
re babı snadet meabimııe olan dostlu .. 
gunuz muktezasınca namei hümaynu
rr.!ıııa var::ın tı(i.anumıza tediye ilah. .. ~ 

f;l'lkullu, t.abı 1 dir k:i, Yasef efendiyi 
kısko.ınaraktı, Çünkü Yahudi. Sokullu-

nun nüJuıu Uıerınde nüfuz tesis etmek~ 
te idi. Kardeşi de Şehzade Selimin bir 
hendesi olmuştu. 

Biri Sırp, biri Yahudi devlet de pa~ 
dişah üzerinde nüfuz ve menfaat çar-
pışma:n yapı.yorJardt. 

Sokullu, aile~i ve kasabası halkile 
Türk in1paralorluğıınu elde etmişti. 

Hiç bir Yahudi Ya~efin ailesile kendi 
kııv,·rtleri üzerine konmasını ister miy-
di?, . 

Bu vakitler Türk imparatorluğu çok 
Jruy,•etli idi. Bütün Avrupa ve Aas-ıa 
Türklerin kl hcına ve adaletine boyu!ı 
etm5iti. 

Tiirk imparatorluğunun bir ucu Ban_ 
rihazer sahillerinrlen Septe yakınlanna, 
öbür uru da Alman hududundan Um
man denizine kadar uzanıyordu. 

Thrk, kurun\Jularun bütün şark sal. 

Köylerini bırakıp İstanbu1a gelen ... 
lerden çift bu7..ak vergisi alınırdı. 

Bu S<'beple köylerini terk ile İstan .. 
bula kimse a:elezdi. 

İçki yasaktı. Meyhane namına kah
vehaneler açm::ı.k. •mahallelerinde o1an 
binamazı ve ya lan şehadet etmekle 
maruf kimseler! himaye eylemek ıid

detle memnudu. 
Kahvelere gidip oturmak, kahve aç

mak, kahvecilik. etmek memnudu. 

Ahl:ik ve intizam vardı. Her §ey şid. 
deUJ inzibat altında idi. 

İstanbulun ekmeline, etine, sOtilne, 
hatta suyuna varıncıya kadar hükfunel 
dikkat ederdi. 

Eğer, esnat en ufak bir hileye sapal"-
1>ar derhal kellesi vurularak d~ikk:lnının, 
""lağaı.a~1n1n kapısı üniine bırakılırdı. 

Muhnkem~i falan yoktu. 

Kanunnameler o derece sarih jd.i ki
1 

aynt zamanda her biri üzerinde fetva
lar mevcuttu. 

Koyun eti yerine keçi eU satan bir 
ka :;apğ çiıri.ik ct\• :z, çürUk rneyva, ek
sik ekmek iltıh .. Satan esntı! dükkilınırun 
önüne usılırdı. 

Sokuliu J\.1ehmct paşa, Fatihin, Yavu
zun, Kanuninin vazettiği bu, idarl tnu .. 
zamı mı.:hafazaya çalıştı. 

Meyhane, kah,·chane yoktu. IIerkes 
işinde. gücünde, evinde idi. 

Sokullu zamanında Moskoflar flmal. 
den tecavüze ba$lamışlardı. Kınm ha
nı, Sultan Süleymandan Eiderhan ta. 
ralfarına kuvvet cöndermesini rica 
etti. 

Fakat, padişah, yazdığı name! ııeri!
te: 

c ... Eşkiya ve eşirrası deryadan .Mı
sıra giden Hticacı saadeti e.ntacın vesa
ir tüccar gemilerinin yollarına geUp 
envnı zarar ve hüsrandan h.ftli olmadık
ları Ecılden kala! mezkurenln fethi hu
susuna külli asker zaferi rehber ile do. 
nanmayı hümayunun tayin olunmuş bu. 
lunduğunu,.> 

Haber verdi. Kanuni aynı zamanda 
Malta adasuıın fethinl de karara almıştı. 

· lArkası var) 

İtalyanlar Preveze ile 8 - N;m mamul madrlelerin 
Zantayı Bombaladılar 6/U/940 Cuma günü akşamı 1 imal ettirilmesi d•fleı;. 

Umumi emniyet nezaretinin teb
lii!ine göre, düsman hava kuvvet
leri dün Preveze şehri ile Zanla a
dasını bom bardı:ınan etmistir. Halk 
arasında az zayiat olmuştur. Mes· 
!<enlerde 'bazı hasarlar vukua ııel
mistir. 

Mütemmim malumata göre, Yu
nan topraklarından çekilen İtal· 
vanlarin İgomenica ve Pyrsoyan
ni esrafından di7er üc Yunanlıyı 
rehine olarak götürdükleri anla
sıhnıstır. Bunların iıkibeti maliım 
del!ildir. 

İtalyan Tebliğine Göre 
Arnavutluk Harbi 

İtalyada bir ımahal, 5 (A.A.) 
181 numaralı İtalyan tebliğin

de bildirildiitine ııöre: 
Yunan cephesinde dünkü ııün 

dahi, 2 ordu mıntaklarında hücum 
ve mukabil hücumlarla ııeçmistir. 

İtalyan borbardıman ve pike 
tayyare filoları, kara kuvvetleri
le sıkı teşriki mesai arasında as
keri tahkimatı, yolları, köprüleri 
levazım kamvon kollarını ve vü-

sııat 20.30 da. 7 - Satış defteri. 
Ve 1,2 nümune muamele beyan-

D A D 1 nameleri. 

Kira ile Roman 
~ gecelerini evlerinde boşca 

geçirmek isteyenlere bir kolaylık, 
bütün romanlar az bir ücretle ki .. 
raya verilir. Eski. yeni her tıevi 
kitap da satın alınır. 

İstanbul Ankara caddesi 131 No. 
(GAYRET KİTABEVİ) 

rüvüs halindeki ikıtaatı iıombardı
man etmislerdir, 

İkinci teşrinin 29 uncu .ııünü 
Delfine adındaki İtal_yan denizal

tısı. ei!e denizinde bir Yunan tor
t>ido muhribini batırmıştır. 

17 İtalyan Tayyaresi 
Tahrip Edildi 

Atina, 5 (A.A.) - BBC. İngiliz 
ve Yunan tayyareleri, yerde bulu
nan 17 İtalyan tayyaresi iizerine 
baskın yaparak he))fini tahrip et
mişlerdir. 

Dikkat: Her cins def· 
terin 26, So, 100, 200 

yapraklısı vardır. 
261 50 yapraklılar k31ın knplı, 

diğerleri mükemmel ciltlidır. Fi. 
yallan: 75, 150, 30-0, 600 kuruştur. 
:P.Iuame1e beyannameleri; 1 nUmu
ne numaralısı 100 adedi: 200, 2 
nümune nu1narah ı. 100 adedi: 100 
kuruştur. 
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