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T•lgraf ı iKDAM latwnbul GÜN LOK SiYASi HALK GAZETESi s- T.ı.r.ı .,_,._.,_,. •..m KURUŞTUR 

Molotof yoldaşın '" 
Berlin seyahati 
ve Boğazlar 

lngüiz gazeteleri, Alman
yanın Sovyet Ru•yadan, 
Balkanlarda bitaraf kal
ması için Türkiyeyi taz
yik etme•İni iıtiyeceğini 
yazıyorlar. Mihverin Bal
kanlara ve Boğazlara ha
kim olma6ı Sovyctler Bir
liğinin menfaatlcriıu uy
gun olmadığı için, M°!: 
kovanın böyle bir teklılı 
kabul edeceği beldene-

Yazan: ABiDiN DAVER 

S 
ovyett. Birliğ i Komi

ıcrlu. Jlfediııi. Reiııi ve 
Haricı,.e Komıserı Melo-

tof Yoldqın Berline ıiditi. siyaset 
ilcınıııi ve bütıin cliioya ıuete!e
rıui igal ediyor. ıtulotofwı Ber
lındeki temao1arı drvam ettiıP 
müddetçe ve orada neler· (Öl"Ü4Ül
clü~ü, ne ıibi ı..ararl~r alıııdıi:ı az 

-
Arn&\"llıla.k ~u rtren Yv.naıı •a'#'Vrtle.rf 

italyanlar 1 ASKERT 
E . d rvAzıvET"""" 

p 1 r e ftalyan harckatınin 
R i c' ate yeni veçhesi 

Başladı -Yunanlılar 3 İtalyan 

ye "f'nnanlef•n., Libya 1't M.m:r a
ruisb>de ~ ban ıılwılan 
ile deıı.lzler<le llfak ldek biıcliıe-

ler ........ ba&'illl IMırp Yanuia-

Mlula, ... dalıa afak -J'- Al-
rft:&da oen:,.an etmekiedir. 

çuk •ol•ıılıııcaya kadar, bu dya- l•burunu 
reı eüoıiıı e.ıı mühim me\'Dlll ol

imha etti Yıınaıı.tınanda İlalyanl&ruı ti-

makta de~am edecektir. 
Bu arada, İncilh gaıı.eteleri de, 

Molotuf Yolda,ın SC"yahaliıli uun 
ULadıJa tehire bqlamıı;larclır. İn
giliz OU1tbuatuuıa tahminleri ara
sında, Türkiyeyi elaemmiydle ali
kadar eclenieri de ,· ardır. Times 
gazclesınin diplomatik muluırriri 
Almanya ile İtalyawn, &manya 
Te "unanistan yolu ile Bofazlara 
.,c Yakın Şark petrol sabasına doc
ru ilerleıııeğe h•Jladıklanuı kay
•ederek Boiazlan• emniyeti me
selesinde, esiri metdıuıtlerlne karşı 
r.ı.pılan hamleye Se~ler Birlifi
ain re,•abı o bclar •arih olımıclıb-
111 ııöylccliktCD IOW8 ~yM di~r: 

• 
Bir ltalyın hrkısından 
Uç bin k~i sağ kıldı 

. -W. Göriu Deriııdeıı Flortna 
7olile 8eliaiie sarkmak, Oha ce
napla Pbulın b6'6ealıı.d• ileri ı.ır 
bard:elle il-vayı &laralı: Yw
aan.lllarm t:enah IDÜJıtJr:allfmı 

""8mek p!Aıılan; Yımı.ııhl&rlll Ar-

Atiııa, 12 (A.A.) - 16 ıwmarah .....ı.In arazisine slrerd Görl-
Elen teblltı: Bu lna iaıdar aiınaıı te7i lelacllt elm•lerl ..., dlter ta-
raıporlara göre, paar günü w bu- ratıan ı1a l'lncl_.lakl İtalyan daf 
ıııuı. Pındus mıntakasında, fraJa- llrt:amıı lıedmeı. .......-ıarı 
rınd.a bir ~ lllJl>&y olmak !Dere aellcesinde mavatralt olN .. 
büyük mik1arda İtalyan esıri a- ııa1t1ablllrler. 
~. Her cinsten büyük mik- İlalyaalann daha eeııııpta Ar-
tarda malzeme elımiu ııeı;mıştır. nı...-o 7olıuı& h ücum ....ııe- ı· 

Gündüz, mişn•n, cephe üzerin- rl de lula l>V IDldt&f .-reme-
de ve memleket dahilinde flddetli mifl;!r. l'.ııuen IMındalı l İtalyan 
tır--are ~ bulunmuştur. -· J'llandakl m1"'aftakl- 1 

~emiz Ü%e1"mde bir çok nokta, J"elwlsllklerle ~dbal oı- 1 
~ ma-ir bir lll?ede bcıaıbar- "'kea t~. : 
dı:ınan ~. Dfıcıman bava - -.ek: y..,....ıııa. ~ i 
brvvetıeri, ıııen'ieket dafımnde W!lse, i~ J'eıl ı>linl.v 

PARTi GRUPUNDA' 

Hariciye 
Vekili iza
hat verdi 

• 
Siyasetimiz tasvip edildi 

Ankara. 12 (A.A.) - C. H. P. 
Meclis Grupu umıımt !ıey'eti bu
!!Ün saat 15 de reis ve!ı: ili Tarbzon 
meb 'usu Hasaı:ı Salı.anın reislikin-
de toıı landı . 

Evvelce verilmiı olup ruzna
mede mevcut Maliye ve İktı.lat 
Vekfile~rioi alakalandıran iki 
takririn cevrııları taallük etti1tleri 
vekiller tarafından ııelecek içtima
da umumi hevele arzedilecdi ri
vaset tarafından bildiifldikten 

1 sonra söz alan Hariciye Vekili miz 
Sük~ü Sar~lu kürsüve ııelmis
tir. izahatının mev:zuunu Büyük 
Millet Meclisin.in ver.ıniş oldu.inı 
90D tatil kararıı:un mebdeinden be
ri ıı:eçen ZlllDan zarlındaki siyasi 

· ahval ve hA.disat teskil etmistir. 
Bu badise w meseleleri Türkive
nin durumu ve takio etmekte oJ.. 
du.inı umumi siyaseti yakından ve 
1,lZaktan a1ii:1<alandıran bütün ci
hetleri iki saat kadar süren b ir za
man zarfında Haricive Vekilimiz 

(Arkuı Sa. 3, Sü. 7 de) 

HAVA HARBi 

lngiliz tayyare
leriAlmanyaya 
hücumlar yaptı -Denizaltı üs 1 eri 
de bombalandı 

__________________ ...,u _______ J 

lloletov. lloô:oT&da J'&Pll&.11 8"'Jf>l - Alman ••oaı tera.vib bt.ktmı imzah1or. 

Mühim bir haber 

General Veygan 
Hür Fransaya 

iltihak ediyor 
• 

Şimalf Afnltıda bir ihtilAI 
çıkması meızuubahis 

BERLİN MOLAKATI 

Molotov 
Hitler'le 
görüştü -

Asılsız Şayia 

iki kişiden baş. 
ka kimse tev

edilmedi kif 
---· ---

Mülôkat iki bu - JDahiliya Vekilimiz mübala-
k t .. d.. ğalı rivayetleri tekzip etti 

ÇU Saa SUr U An.kara. 12 (İKda~ ~.ıhabır , 
---ı• den) - Dah;liye V ıı.ıl ız F mı< 

Berlinc aiden Sovyet j öztrak bır ~~~le cevabe·: 1 •kn-
• oulda Kad.koytmde .l:;&r m Ö d<~ 

heyeti çok kalabalık mır ımıirdc hır şahsın tı: yaban
cı ıle rnuştereıten askeıi ı ı~1ıb::ra1 

Berlin, 12 {A.A.) - D. N. B. 1 ~in çal t,klan test.. oluı ara 
~et~r Birl:f:i Hal~ Komıs~- her ı · i asi.eri ınahkcm~ye tevdı 

lerı Bırli~ı Heyetı Reısı ve H ar;cı-ı . . .. 
'Y" Halk Komiseri Molotof. Alman ro.brışle~a;r. füı. munasclıcl e çı
hilkıiınet!.."1lıı daveti üzer.ne res- kan mubalaga1. rt\ a) etler hakı a
mıen ziyaret için bu saeah Berline te uygun değildir, dedi. 

<Son z:ımaıılarda M-a ilamı 
körfezi yolu ile intllaf etınelı: -ı.. 
atne •1.A.lta ~r. Bt.munla 'bera .. 
'er 5ov?etlerin bir Uca!ıtt J'Ol.U ile Bo
lıızıaıı!an ıeçeıı bir yola mu,,_t 
edeceklerine dair ortada ldç bir all
ınet olınadıtı pbi bm>laı:dan -•ek 
Botazıann müclafaaamı -- '.r'llft
lere •e İnclliz!ere bırakllcaldana& n
T•hut kcodl menfıuıllcrl için Baara 
klırtezı yolunu lşliy...,.k Botaz1ara ml
dahaıe ~ek mubbillnde Almon• 
,.,,dan bu.ı tav!zJlt elde edecetine dair 
de lıiçblr deln 7<>1<tur. Buna mutabiJ 
"1ıı:ıazın harpten ziyade bile ,.. lrumH
hlcıa 11>.enaf.i tcmlnl arxunndadır ,.., 
6ovyet1er Blrlttinden Tll~ a-ln
de dipJomatilı: bir tazJilı: ıoruı ııuretile 
ltle<:ek bir yardım temjnfne çahemasJ 

bazı. ..,tur Ye köyleri tıonıt.nbman iııMırlqsp Wbike l<OJ'Dlllia •ı.- • ııelınistir. 

Koordinasyon Heye ti 
dün .sabah toplandı 

lbtiınaı dııhlllndodlr .> 

etmıştir. Hir,iıi:r "*eri lıede6e ıııa- - eılbtolT• ıu..ıar, YadJeCe ı.A- fnailtereye yapılan Moloto!a, kendisini karşılamak 
bet vtk.i cıbnam•&:hr. Sivil halk ldm -ıa... Y....W- e üzere hududa kadar ,gitmiş olan 
arumda bl:r luıç 6.lü ve yaralı var- lana " ı.aımı,.eıı. - ı.tlfa- taarruz hafif oldu Sovvetler Birlil!in in Berlin b üyük 
dır. .,., bir ""'1e ce&lrip l'ellnnbe- GENERAL V.KYGAN elçlsi Skvardze ile metalür ii en-

Hava lrunetlerimiz, diilman a- .-ıert .., "YnM chintwıe ıı.- Londra, 12 (A.A.) - İngiliz ha- iNevyurl<. 12 (A.A.) _ Avruııa- düstrisi halk komiseri tevo>'ian. 
ram Wıerbıdı:ı keşiller yapunş ve 

1
- l&mn bir -Wıdır. va nezaretinin btil:ıl>arat .servisi, dan neıeıı _ -..ı~-·ockta dolasan hariciye halk komiaer muavini 

Amavuthıkta AYkınya Jimamnda- ~ c-. RDJbDd& lı&- Almanyaya ve Almanların işgali ~ •ç •~ • •· Dekanoeov dah ·» k · 
&i tesisatı ve bu linwnda demirli (Arkası Sa. "- Sli. 2 de) altındaki araziye yapılan hücum- sayjalara ~ Uı.:ı:ım ııelirı;se, . . ' 1 ve • cııınıser mua-

\... J lar hıtkkınd - temın · tafsila. General Ve:tgaııd Fransııya dön- Vlll.l Merkulov, hancı ticaret hail< 
(ArkMı Sa. 3, Sü. 3 ü) ______ ...., ____ .__, . a mu un t ~ ıeddetm.istir lccmıiser muavini Kruti.kov ve tav-

vererek diyor ki: -..ı...-. k Tiınes. · b 
Bu .blicıımlar, İngilli hava kııv- ı . ,.çv .or . .~telil u ~~ (Arkası Sa. 4, Sü. 1 de) 

Ankara, 12 (İkdam m uhabirin
den) - Koordinasyon hey'eti bu 
sabah saat 10 d a Başvekil Dok tor 
Reiik Savdamın r i)· aseti altında 

Başvekalette toplanmış \'e bazı ka
rarlar ittihaz etmiştir. 

Zabıta dün beş ihtikar 
hadisesi tesbitetti 

vetlerinin v"''tJğı gece hücumlan- yialarla Libreville ın Geıeral do 
nın en şiddetlilerinden birini ~- Gol kuvveUeri tarafından zaptı 
lı:il tm · tir ve Hindi Çinideki kari?asalrklar 
U~k ~~eye yapılan en ıid- ve. Hindi Cini ~umi valisi Vis A

detlı hücum. Dreô~en civarında m.ıral Decoulı:s nun ıst ifası arasın· 
Rulıland 'da İlse 13ergban sun'! pet- da bir münasebet .ııömıekted.ir. 
rol tasfiyehanesini istihdaf elmiş- Nevvork News gazetesinin Zu-
tır. Bu büyük petrol tesisatı, yan- riclı muhabiri diyor ki: 
gın bombası ~ağnıuruna tutulmuş- Bitar af mahfiller General V<!Y-

Cerrahpaşa Hastane
sinin yeni kliniği açıldı 

Amele partisinin gueteoi olan 
Daily Herald de. İngiltere harici
Y~ nezaretinin fikirlerini nc""eden 
'l'ııncs ile aşağı yul<arı ayni fikirt: olarak 'u tahmin ve miltalea-

rda bulunuyor: 
•Almanlar Sovyet Rusyanm Tllr~ 

llzerınde y pacaiı bir taeytlt ile, Al

Zincirli makara, yünlü kumaş, pazen ve ilaç 
fiatini arttıranlar bugfuı adliyeye veriliyor tur. Tafiliyehane binalarında tam ıandın Fransaya dönmek ten ımti- y • ki" • 72 b" J f 

isabetler v8.ki olmuş ve şiddetli na ettiğine dair dolaşan şayialar enı ınığe ın ira sar edildi 
ınfiLlklar ve yangınlar vukua gel- Siımali Atrikada bir ihtilAI çıkaca-

ma.ı,a B ulganstandan geçerek Yuna, lıtımbul zalntuı dlln ı•tırlııaizdt bet 
nı11;ın kdlrd Tü iri '""' ~o--• KanllllUDR mullall! ba-a taarruz ettiti ta e r - ~ ~ • -
::i.rı bltarıdJıiıru ıem in etmek .ıaye- reket ihbar ve ~tine el Iı:o,.muı "" 

de takip eıme«tedi rler. .Kihayet illkadarlarull yakalı;rarak \akib&la 
llusyanın İ randa ve Afianistanda mil- b.pıı.mıştır. 
~eı•rde bulunarU İngiltereyi bir 1dal sak.tama ve lhlil<Ar ~ 
~ nıeıııuı etmesinm ve batd ınllş- bulunan bu lıldı•eJcd masile kaJ'cledl· 

Ba'ıv'rap>da Aflrefeııd! IOkabııda 

maıı.ıf.ııtura ıacm Sadi Kaplancı, 1-r
tadan ıelen mantıaıura tac!r1 Ritat Gro
ııi7e lstcdlti ıu top po.zen1 m- 80 
lalrustaıı satıwf, fallt ~ iı:uruJtan ııaı.
lllll ı:tbl fatura taDZlm etmlftlr. ıuıa
tm lbban Ozerlne zam.ta cürroll D><lbut 

(Arkas Sa. f, Sü, 2 deı ııı...:•ZiyetJere dU,ürnıe•IJUD de Al- 1onız: 
du r laratından anu edHmekte ol- ------------------------

ın.lstir. tına isaret etmektedir. 
Dresden şehrinde gaz, su ve e- (Arbsı s.. 3, Sü. 7 de) 

lelı::trik tesisatı bombardıman edil
miş ve Dresden'in esaslı demiryo
lu iltisak noktalarından birinde 
büyük yıuıeınJ,ar çıkarıbnıştır. 
Dantzıgde bir deımiryolu iltisak 

DOktasına bücmn yapılmıştır. 

(Arkası Sa. 3, Sü. ı de) 

rn!: ta1ırrı1n cdilmel<led.lr. Hatıl cc- ' 
raıı' aı,. .. llerinin Tllrl<iye, İran .., Al.- r-----------------~~~-..... .....,~':":::""._.__..._ ___ ...._ ___ •'"'"1 

lltarıı Almanlar ve Sovyetlltr aıa

ltalyaya karşı harp 

Mısır Yarın 
Karar Verecek 

"'1ıda ~ .. 
ı., ~..,uz mıntakalarma ayınnalc ta-
m:~ıerı de lı:abıldir. Bütliıı bu lbti
. •re kartı düşllnQlccet asıl mllhlm 
nokı. So . 
~t · ' 'Y•t Ru.yayı bitaraflık sıya 
~ ınden 
hlbıJ De dereceye kadar uzaklaştı-

cek.leri keyfiyetidir .» 
İııl?ir Al ız matbuatrmn ekseriyeti, 

da ~=11Y•nın, Y~naois~n kartısıu
tıaı na b ı;" uuycte duşmıq olan 
ti Yıuıııı ınıdadına ko~ak istedi
tırıılakdi~dc, Türlriyenin bitaraflı
old •1•ının gayesini takip etm"'!te 
Sov

0
R'Dnu ve Türkiyeyi ıazyiJ:. içm 

ıı · ~ellerclen yarclınunı istiycceii-
1 ~ " 2•Yorlar. 

F'a~u da, bir göril• ve tahmindir. 

111 
at, •<aha, Almanya ıle İtalya

İ&t~] !avaş ya vaş bütün Balkanları 
ed 

1
: elnıelerı ve 8oii'nzları tebdil 

So: .'1ece~ bir va1iyet Almaları, 
l <ılerın meıılaatiııe uy111n 

~:~.ur la Sovyetlcr 8irliii'i. mihve
ki ış~ıu kola) !aştırmak içiıı, Tür
,ı:.•yı tazyik 'aıifesini iiurine al-

la Türkiye,. So> yetl~r için, B<ıii'a•
~. en ıvi ~ ekçl5idir. Filvaki, 

kıye Mon ro nıukavclesilc 80-
t:ıara bilı::im bir vaziyete &irdik- ~ 

sonra, bu mukavele ahkimıııı J 
(&kası $L 3, Sil. ' d.e> 

-Yarın Parlamentoda 
mühim müzakerelere 
intizar edilmektedir 
Kahire, 12 {A.A.) - Mısırın İ- ilinki aııılıf _,ı1mınc1e Dr. bal oh lirli'J'ar. • • 

talyanlara karijı baıılıe 2irıp ırirme- I Cerrah.paşa hastaneGinde '12 b in çılma merasimi dün 
:n,,::;_ıl<ar.an. per- lira aarfile vücude ımrilen yeni pılmıştır. Bu mer~~ ~~a '! 
a;;,~e :nu par klinik binası ile aynca te.isatile Beled!ve Reisi Lütfi Kırdar eski 
-·'-en nilun 

1
•- birli.Me 152 bin liraya mal olan ba$velı:illerden Rauf Üni~ersik 

.,....uası e a- --~- h ....ı. · ' 
avyün edecek- ...,...,rn Çam.3fll1 ane, ~anenın •· (Ar\aa Sa. f, Sü. 3 de) 
tir. 

İtalya harbe 
iftira.k ettigin
deııoberı Mısırda 
efkarı umumiye 
başlıca ikry~ ay
rı.lıruştır: Birin
ci kısım halk, 
başında Aiınıet 
Mahir Paşa er 
lan Saatlist par- Kral FARUK 
lisine meylederek derhal harp ila
nı tara!tarıdır. İkinci kıııılll halk i
se başvekil Hasan Sabri Paqanın 
rivasetinde olan parüye meyyal
dir ki bunlar, her noktai nazardan 

(Arkası Sa. a. !ili- 7 tla> 

Hurda Demir ticareti 
Mezarlık vı boş ıwlırin parmaklık ve kanalizasyon ka. 
paklarım gizlice sökllp hurda demir diye sa~ııorla!'mış 

Belediyenin Eminönü meydont'h,a 

koyduğu zincirde ortadan yo~ .. old~ 
- YAZIBI ' ÜNot) llAD4J>.- ..:: 



SAY!'A -! 

Büyük Tarihi Tefrika: 85 ===== 
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Yazan: ZİYA ŞAK İR 

Kerbelô faciası, bütün isi ôm ôle
dehşet içinde bırakmıştl • • 

mını 

G0NON ----
1'E KiTLERi 

Kadir bilelim 
Dostu Ali Cırnip sayesinde li

hitsiz ve taşsız kalnııyao1 gene ay
ııi dostun vefalı dolö.letile n>.ezan 
Asri mezarlığa naklcJilcn Ömer 
Seyfeıtinin •kitabei .•enki mezarıo 
hakkında lüzumsuz ve yersiz gü
rültü kulakluuna geldiği zaman, 

Kaı:ıın:n perdesinı a~arak, orada zamanında. (Saki ibni ebi Vak- lUaçk.a m""arlığının bir köşesinde, 
beklıyen kolclerıne: kas) kuınanda.sınd.a gönderilen is.· lihıtsiz ve la .sız, kınu toprakta u· 

- Onları. derhal saraya alın.- tıl.i ordusunun karşı.sına atılarak · nutulan •Eylül. miilitii.i Mehmet 
n · . baitrdı. memleketim mdafaava cok calı.s· ı:arnf hatırıma geldi. 
Sonra. o yurekler '><lrçalıvan fer- ııu.s ise de, Aran ordusuna galebe Hila •edip• dostlar aras• da kul· 

valları duvnıamak icın k laklarını çalmıva muTaifak olamamıs .. (Ni- lanılan b'r sıfat olmaktan kurtula
tıkadı. Kalbıru. (Aftab koclnmı) ha\·eat/ ve (Kadısivveı muharebe- madı ve bili edebiyatuı ileri ge
lllian da!ıa evvel. Sam halkının ıs- terinde tamamile mağ}up olarak. luılerine mezar yaptırabilmek, 
yan korkLCSu kapladı. Çünku, (E.h.J.t memleketıru terkrdip Tiırlu.!tan:a mezarlarını ni>yaadan kurtarabil
be,·t) in bu fecı halim göcen. onla- iltıcava ıncobur kaJ.m.ıstı. Mal<ıadı mek için dest defileli Jiızım; hem 
nn bu türler iirııecten feryatlarını Tfırk.lede bırleı;erek memleketini de nıduzla d~ı deli.Jeti... 
i5ıtcn Sam hallunın, bırden bıre ıst.ıl.ıi.dan kurtar.malı::tı. ~'akal düş- 1f 
i ran etmeleri ihtimali vardı. ıııanLırı onu l?,izlıce takıp emişler:. .. BD:n.!arı ~ünürken SeliJJJlttin 

Bu korku. Yezidill üiklerme ka- bır se:rahati esnasında. misafir kal- Obüz<iinün öldüğünü hatırlaıiınL 
dar isledi. CEhli bevtl in sıkii.yet- dııi:ı bır deıl'irmende ani bır surette Bu ölüm lıalıerini de iki satırla ver
lerıni durdurmak icin. onlara son bastırarak. bedbaht hu..kümdan dik: Selihattin öldü, vah vah, AI· 
derecede izzet ve ikram gösterdi. kalleyle.ın.ı.,lercli !ah rahmet eylesin! .• 
Oıılan, bir kac gün sarayda. misa· Bu cesur lıiiltü.mdarın İranı ter· Selihattin Öuilıcü iki vah vah, 
f!r ettki\en sonra. ayrı anı clevcle- ketmesi üzerıne, aıl.esi efradı da bir hir rahmetle u.:ıutulacak insan d.,.. 
re bınd:rerelc ve vanlarma muha- tarafa çekilmişlerdi. (lma u Ali) i:Hd.ir. 
fızlar vererek. Med.ineye gönderc!L ru.n zamanında bıivük bır ordu ile Selihattiıı Ölı:süzcü teşkilatçw, 

4 ÜNCÜ İMA."1 
Sarka l!lden ( Harııı bın Ca.bır) bir m.a.ardçi, yüksek kültür ve yüksek 
talı::un veni ffi.tubat esnaııı..ıııda. Yeui z.,,,k saltibi bir vatandaştL Selir 

İmamı Ze 'J1el Abidin Cürdün bir kısım haznıesi ile, bu hallin merhumun her şeyini unut-
' • . .. .. . . . ba ıınrden c;ok kı-ymettar· olan iki sak, Dariilevtam kuran; beş bia 

Kerbeli Iac.ıası, bu tün Islim ile- 1 kerımesiı:o.ı t'le ııectrclı. Bımları. der- harp vetiurirun göı) lannı dindi
mını dchsct ıcın<le bırakmıstı. ve hal - Kü!etle bulunan - (Emırlmü- ren, onları teselli eden adam oldu-
h.er tal'afta, (EJmevi) lere karşı de- mınin Ali) ye gönderdı. {:unu unutmamamız lazımdır. 
rın hır nefret uyanmıştı. (Ali). bu i.kı ıran orensesine kat- Ölı:süzcii Selahattinin, müsem-

Bu büyük ve tarihi haile bütün iven esir muamelesı tatbık etınıye. ımısHhr. Ben o un, gec:eyarılann
Kicaz kıt'asına 2aleyan vermiı; .. rek. son derecede izzet ve ikraa:ı:ı d...ıı S0111'11 yetimlerin yattıkları 
bilhassa Medine ballr.uu derin bir !!österdı. Bunlardan Şehri Banü. is- yurtları d<>lnşarak herhyanlann 
teessure ~ark eylemişti. Yeni istiliı mindckini oı!:lu (Hü.senn) e ıı.ilcih başlarının alttndaki yastıkları dü
~ilmis olduıhı i<;m İslanuveti he- ettirdıl!i gibi, heınsiresı (Kehan zettiıl'iııi, üstlerini örttüğünii bili
>Üz liıyıkile hazmetmemiş olan Bimü) yu da - vine ni~ edilmek l'İm. 
(Iran) ve (Türkistan) halkı bile, üzere - (1 inci Ha.life Ebubekir) in Selahattini matbuatta bugüıı 
(Ali Resül) e reva giirülen bıı tüy- oğlu (Mehmed) e verdi. (l] benıleD. çnk ti.aha iyi, çok cb:lıa ya
ler ürpertici cina vct karşı.sında Şehri Baniı, nezak 1 vüksek kından tanıyanlar vardır. :.'l'lesela 
cluv~ukları iztırap ile tirü tiril tit- tertivesi ile zevci (tma':ı Hüse- Burh~n F<;~~k. ~~kukta Ahrar fır-
remi.şler, ı?i.i.nlere<> matem eı.nt1$- vinl e ke-~'··' . k _.. _; ... · kası lıılıtrliı:ı ettıgı sualanla. Seli-
1 el uu.;>.<nl CO sevuır ....... ,ı. h tt' . 1 'd 1· b' İ 'h er ı. Buse n[ (Ze 1 Ab'~ '- ) . t 1 a ınııt nas1 ı ea ıst ır ttı atçı 

B b"·-''ı. f l.k nd Ve' vne ..........,. ın eve - !d • bT .. . 
: u Uyu.A e_ a ~ ::rrası a hi.::;se- lüdünden sonra. bir kal daha teza- o UP'UDU t ır. Hu~eyın .. Cal~it 

cl,len bır tereilı n~ı<tası \'aDa ~ da, vüt etnıisi l!'alwı muhakkak ki. Seli.hattın 
(İmamı Hüseyin) in ikıııcı oglu. er· ranJ ·Arap ·ı·tı·ıa· alt . Öksüuünün ölümünün memleket 
(Al. z el Ab . . .. . o sı ma gır- . . b. • ld - . ı - eyn • :din) ıo, 0 m.ulhc; mek.le beraber. İranlılar mazilerini ıçın " zıya 0 uı:u:nu ~asdık eder. 
ba<lıreden sag kurtulabılmıs olma- b. t " 1- t 1 b'lhass Onlar olsun ona dau bıttT makale 
sı idı. ırb kurhu .. kUllUdamılvor ar.. ı a, yazabilirkrdi. 

I • b 1: ba'l--' b.. .. f Sa 1 U Ulil ar arının " Şuraya s J<L iti o"L-" •• "Jd" ... ~r e,.. ı.coı utun ecaal>le b d . 1 ,_ h --~ f e .... a n .... uzcu o u. valı 
~- uraya aıır mıs e> ... n - aı=ıan e - L · Allah ah · u=·a.ııı ederken hasta ve bımecal .. .. • .. van"' r met eyl~ın!.. Hıtytr, 
bir halde bulwıan (Zevnel Abidin) ~clına buvük alıika l(O>lern-orlar· ı ~~Ul~lin, öliim~ böyle ik'. .<alırla 
ın. ~lası (Ze~~p) tarafınclaa fe- ( Ark'ILTı ı>ar) i.lan ~l~rt;k Sdilı itin degıldL 
dakarlıklarla ofürnden kurtarıldı- Öl lttmw: hakkında obunc "'' 
itın. ı arzetmıstı.k ... (Zeyneb) in ba [l] B ta 'hl .. kürküm ye. (~hv un gütmiveli~! 
b "k k h ı · . = " ere nazaran, uç J · uvu 11 raman ıızı. sadece bırıt- İr · · d'l · 1 B Seliimi =.tSEDES 
derzadeaının ha•'B.tını siva.netten '-~~-~rensb . . eın. uı(lr e ı mıs .. ır .. U.'1- ... 

ibaret Jı:a.lmam . (ALi Resıil) e = .. """ ınnc= ma.mı Hu.seı.ıın)e, T 
ış. .. . . dıııen (Mehmet bıu Ebubekir) e 

ıne.rbut o.l.ın bütLJn (mumı.n) lerın idi -- ·ı.c .. .. .. .. d (Z · · N t - Eminönü HiUkevi binası-
k 1 1 ·nc1 (Aı·ı . b k verı qı qıı.n uçuncu.su e. '""' ,3 P erı e, ı nın u cesur e- Hal,fe ômer) in oqlu ( .4.bdulla.h,I 4 nın ııtizel l<aınsırnı koeaman hır kiı.· 
runesıne kar~ d.erın bır mınıret ve tı 1 · ı z S j!ıt ilisti.nn.ışler, ü.stünde, bıiyiı.k: si-
şiikran hıslerı uvanmıstı. Çiinkü; en mış ır. . • yab harflerle ·Resim Sergisi. ya-
(Zevnej. Abıdın) kurtılimam1:; olsa zılı.. Bu güzel binanın kapısındaki 
idı, (Ali Resı'.ıl) hitam bulacak.. 1 I 1 o çirkin levha, zevkswiğiqıizin bir 
Mıimınler nazarında (Hi!Met) tea P Y A S · 
claba cok mühim o.lan (İmamet) de _ örneiiiclir. Insan o levhayı görün-
zavale $ayacak.. İslam kitlesi, '------------....1 .. fe: E.~er içerdeki sergi de •böyleyse 
man~-i bır (baş) tan ebed.iVt!n meh lngiltereden yeni ge- ;va.zık.L. diyor ve bir ilandan ziva-
rum kalacaktı... İ te bu itibarla. de bir kara habere benzıyen bu 
(Zevnel Abııd.m) in ôlumden kurtul len ithalat eşyası levhavı ı?Önneıuek. için ba.şuu çevi-
ına&ı, Kerbel.a fa~ı•c .. -·- 1-'~J.erd• rip uzaklaşıyor. 

~· ...... ~ • EVvriki ""n İn'""'tereden ~ 
uvandırdıl!ı acı iC.:u·aplara hır te- ,,,_ "~ ,;~ 
selli teskil etti. (İmamı Ali) nin mühirır rniktardakt ithalat eşyası
sevgili hafidı, Kerbela cöllerinde nm einııleri dün ·belli olc~r. Eş
kanlara bulanan (lınamet) ın ma- ya arasında bilhassa miiılWn 
nevi tabtıııa '1ecırıld.i. miktarda pamuklu ~yünlii mensu 

* 
(Zeynel Abiclm) in hanıti tahriw 

clü ava geldil!in• dair mu:hloelif ri 
vavetler vardır. Fakat. en sahili ol 
ması lazım gelen rivayete nazaran, 
rHıcretuı (<l6) ın.cı sen..,.., Sa.ban 
a nrun 9 uncu Cl.111!8. gım\J j l.ledi 
nede tevellüt etını:;tır. 

Evve!ee de, bazı ınfuıasebetlerle 
arzetmi.:;ülı: kı, Ze:vnel A.bıclinm va
Jidesı. (Sehn Binü) ısmuı;ie bu 
İrBA prensesi idı. 

Bu prenses; (İran) da lrü.köımruı 
cıiMI {Sıbi8ruT&nJ SıiWıı&11UR 29 
~u ve SODAPCtlStmU teskıl eden. 
(S 'i.iı:ıca Yezd Cüz el) is k:ı ım.. 

kPni•mr kerımesid.ir. 
Yezd Ciircl; (3 üııcü Halife Öınerl 

cat, teneke, kalay, oto.mobil ı..aa.. 
ti~ t>bbi ecza, kamvon, ham kau
çuk, çay, anilın boya, jüt ipliği, çi
vi vardır. 

İngilizlerin mübayaatı 
İıwilizler memleketimizden ke

ten elyafı vı> gıily-ağ da al:mağa ka
rar verrnişlerdır. Şimdiden pıyasa
da tetkıkler yapmakta<lırlar. Diğer 
madcıe!er üzerındeia m:Ubavaa.t ha
zırlı.Jtlarmıd:ı. bltırmek üzeredirl2r. 
Mııh t2lif mıntakalard:ı. ,·em depo
lar tııımıak içın tema&iara gır=
lecdir. 

Altın fiatı 

Altın fi.atmcla rum cle'"'ıikllk o1-
mıtm13, 2460 kuruıs. iı::zerimRn mua
ııoele y..,,ur.ı.tır. 

EılelU Rom-ı: 4 

nDdo~ol 
Yamn: !AAHMUT YESARi ' 

Bu cevap KiUıwm pek hoşıma ı l•r on başk:ı. blı halavet, ayrı bir 
gi!ınişt~ .Katılacak ı:ibi kahkaha- güzellik il~ve ederek geçtiler ... Ha
larla ~u~·crdu: >at. zaman bile ona kı)'llmadılar, 

- Bwıda çek.inip, dü iinecek ne tabiat bile ona şımarttı. 
•·u? .. . • ) - 'için •Akşam Girıw;i• ıliyur· 

bey... - Sen. Avrupa,.,, gittikten bir 
- Hayu, sana oyle getmı:; a,...,..

1 

lar? 

_ ihtimal, dedi. t::.·et Aksam kaç nr sonra idı. , am,venin annesi, 
G~~i!_ Kudret sen, onu hıç ol- 11'.i.•e:ı ın Bahaddin. Pasa. haremi 
ıua.ısa OA tien.e e1."\'el tamınaiı d ' i\Juruvvet .hanım smu~Kıadıen ra

y nı.. halsı:ıdı. Nı •••ı.edaki konıal<ta 0-
Bcu, ıncslcğin1 ica:.ıı çok kadın gör- ·'""""" 

. turmak istemişti. Şu gördüf:ün bü-
sdiinı. uıanır ınısın, onun bir eşine 
tCBadüf etmedim_, .• "P iz giizel! yük 1 ' ' ~·alıyı aldılar. Sadı.venin 

bm-a~• laşınmeaı bir valı'a, ,.ühim 
ı.~akat n~sıl gtizcl'! Jlilnı.iyorum!- bir haılLWoolduydıu. Geldikleri gün· 
On h~ •ene ev.e~ ilk ta11ıdığım denb ri hemen her akşam, maen 
zaman on altı, on yedi ya.ıarında süğlün gibi narin bir kayıita bıner 
yeni erkeklen kaçnrn; bir genç kız- "Ve ı!Jiima guruba bir çeyreki, yarım 
dı. AratliUl send~c geçti... L:ikia, saat hıla çıkar. Küçu uııla; Ka
in. ... anların Çehrelerini, li\İnİrlerini len.derde 3vare doJa$BD c;andaJlar, 
vikıttlerini yuran; tallrip .,U..: oaun Jaa~·ıp nereıre giııWırae hep 0 • 

renkleri, ~ekilleri de~iştiren sene- raya ı.:o~u~urlar. O.aun için; bütiin 

s. i. s. 

MAARiF 

Mektep müdürleri toplandı 

Orta.mektep., lise, san'at ve mu
allim mektepleri müdürleri dün 
Eı11inönü Halkevinde toplanarak 
yenı ders yılının ilk içtimaını yap· 
ınıslardır. Bu toplantıda talebele. 
rin ders saatleı·ınde l(inema, kah
ve ve l(azinolara gitmelerini mene. 
decck yenı ledbırler etrafında da 
gorüşülmü.ştür. 

Tekmil talebelerm kasket l!iv
melerı ve yanlarında bırer hıi
V'JYet varakası t8'Vl'aları hakkın
dakı teklif it.arar verilmek uzere 
gelecek içtimaa tehır olunmtl$tur. 
Bllihare kil san' at ol<ulları ve ens
ti tülerine aıt bır filin gösterilmiş
tir. 

bu civar hallt'ının, kadrnlann ha
setten, erkeklerin hasretten, her
kesin yi:reği bir tek kalp oibi tit
rer. Böyle ~rıları hep güııeş ba
tarken görünüşü adeta bir ·lejand. 
ol•u. B~ senedir ona. c~m Gü
neşi• di;vorlar ... Mehtaplı geceler
de, şu klyı şarkılar, gazellerle sa
bahlara kadar inler. Sanılallar. içi· 
ne i~ret sofraları kurulmuş balıkcı 
ka:vıkları, mce fıtaları, hala fırfa· 
ne ile tutulmuş pazar kayıkları bir 
zU..,ir g,ibi bu sahil boyunca uza
nır. o n uzaktau olsun hayalini, 
kll(ücük bir iltifa lıw görnMıdcıı ay
rılmazlar. 

Kudret sakinane sordu: 
- Bu kadın evli nıı·ı 
Cemil Kazım .ı;inırli sinirli gül<lü: 
- Evet, yırmi .v~nda evlendir-

diler. Hem p ıı zadcliğiııden., ıni
rasycdiliğiıadt-•1 ba!-'k.a bir mcı.ıye-. 
ti olmı)·an bir pıhtıya_ 

- !\ıtect'ut nlu'! 
Ccıuil Kiizııa. Kudrete acıyor• 

u.q ıı:Hu baktı: 

- Kudret. buan ne çooıkça fi· 
kirlenn , ....... Btt uali sormak ne
r*ır lıatır.ıaa g(lidi? 111 'utt_ &-

• 
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oış- --
POLİTİKA 

Belediyenin bir kararı l lngiltere 
ticari a laşı 

ile Bitlerin • gen-:. 
s "gasi taarruza 

işkembeci, Dökmeci, eskici ve emsali dük
kanlar işlek ana cadc:lelerden kaldırıl cak fngiltcreden birçok 1 

1 ithalat cşy n geldi 

Yir=n: Profesör 
H&eyin Şükrü 1JABA!I 

fr.5} c~edi.:c Rc.isliği .ş~h1:imi zin ~k i~lclc •la? anacaddeıcrinde
lg) kı dokmec.ı, e.>kıcı, ı~e mbee:ı ve emsalı dü.kkinlan kal-

dırmağı .kanırl~lırmı~ tır. Anc.ak. bu hususta zabıtai bele
diye talimatnamesine bir madde il a"Ve olnnmıu;ı icap ettiğinden ba i· 
lin·enin xapılmaama dün Şehir !Ue cllsinden izin istenmi tir. Teklif u
sulen nıülkiya mıcümenine havale olunm~tar. 

1 A vrupa tnhtosı .üz~rindt.. 
Alı•a11yll 0...-leı r<'"• ve 
Fü»reri Mös~ .; lfl~lct 

yiııc harbin Uçli:ftoü saflı:ısınin ba't" 
ı~,...ı ile ı-aber r~yct gc~ bİ' 
sıyasi faaliyete ba~kmı~ bulunuyor. 
~lman devlet reisi askeri ye siya
:". fuliyeti biribirini tamamlayıcı 
ıki ıuısur haliad.e k.ullauma.ktadır. 
Nitekim, (Bec) in sol salııilini iş· 
gal ettiği vakit Fransada Saro ka• 
binesi b~.lunuyordn ve İngiltere i• 
çin için Uçüııcü Cunıh h·etin Av· 
rıqıa<b.ki nü(uzımu k.u.;.ak içi ıı 
Berline milte,·eccilı idi. A,,,stur
ya)'l ilhak cyledi(:i zaman Pariste 
kabine bulıranı \'ardı. &ısyalisl 
Bilim yeni bir nnzrrlar htt'eti kıır
malııla meşguldü ve Balk Birliğine 

· AnkaraJan e_elen ma· 

Beledive Reisliği şehrimizde -----------

file uz 

\ limata göre, İngilizlerin 
' bu y•l memlelıetimiulen 
i yaptl'Cakları mübayaata 
' •Seyyar kömürcütüğü. kaldırına

ğı kararlaştırmıştır. Kömürler sa
ve bize verec.elrleri flfYa• 

dece dükkanlarda veya ı>azar yer- • .. 

buğday 

· biremi 
ya ait yapılan miü:akcre
ler tmnamlanmlf ve an- ! 
lapna imza:anmlflır. An-lerinde satılabilecektir. Buna se- JÇJD ye 

hep; seyyar kömürciılcrin kalitesi 
!bozuk ve şüpheli ayarlı kantarlar
la eksik tartıp halkı aldatmaları, 
kömürlerin de ekBeriyet!e yaş ve 
tozlu olmalarıdır. 

Bu hususta Belediyece te-cbit o
lunan esaslara göre muhteliI semt
lerde se:vyar kömürcüler icin .;.;.r'
atle paz;ır \'erleri aıdacaktu·. 

ehir meclisi 
dü topla dı 

Belediye hududJan dı. 
şuada ekmek fiati artlı 

Maltepede ek:megin kilosunun 14 
kuruşa cıkarıldığını dün yaı:mıştık. 
Kartal kaymakamı Adnan Akse! 
bu tereffüü doğuran sebep hak
kında bir muharirimize diin şu i
zahatı vermiştir: 

•- T<ıprak Ma.lu.ulleri Ofisi ta
rafından her ~ün Belediyeye ve 
oradan ~ fırıncılara verilen ucuı: 
unların yalnız Beledive hudutları 

ı lapna, tasdik için Büyük 
. Millet Mecli.ine ı.ıerilmiı 
! blunmaktaJır. Tcurlikten 

sonra derhal tatbikine 
. baflanacxılıtır. 

1 İngilizler bütün ihracat 
: maddelerimizden mühim 

miktarlarrla aiacaldar ve 
, biae de bir çok ihti,..,,.U.• 
J r'.."'ı.zı temin edecek itha· 

1

. liit malları gönthreoek
lerd ir. 

____J 

Nakil \'BSıtalllf't hak~ dahilindeki fırınlara şamil olduğu 
hakkında yeni bir emir teliıkki e. 

klnda teklifler ya pıldi 1 dilm~ir- Bunun üzerine kazamız;.. 1 ADLiYE ve POLiS 1 
Arılar sahibini 

•ı.ıp mvlıteli( ziiJNrel~r anıla• 
ca.k...sandalyclerin te\.-7.İ tarzıaı mol .. 
tlekkik bir kimvager gibi tayin ,e 
tahsis ile uğraşıyordu. üdetlrri 
ilhak ettiği vakit u.ı...lramn zımni 
mavafakatini alımı; ve İngiliz tah· 
kik hey'eti kökünden Almanlıii• 
nriitemayil luanıR!!ln.; Çekoslo
vakya!·• büshütiin parçalarken Le
hİlialıa da pav ayunuştı. Nitekiı1l 
Lehis.tam istila ederken de Rusva· 
ya hisse vermi!ilti. . 

1 
daki Iınncılar pivagd.ıın un teda· 

Şehir Meclisi dün saat 14-5 da rikin' _._ k. im ·!---' p· 
Vali Beledi R .. fr'·" K.ı e m=uur a ış ımıır. ıya-

Gube teveccüh ederek Norveç, 
· Daaimarka. Belçika ve Fransayı is

tila. ve aına».a mah.k:Uın etliı\i vaıca 
de mıioevi müzaheret!erle Ingilt.,. 
ren.in on, on. beş fırkalık yardımın· 
dan başka .karşwnıla bir kııdr8' 
bulmamıştı. 

ve . . • . ye ew '"" "' sa dan al: nan uniırnn beher Ç'1l va-
darm reısligınde toplanm14tır. . . . . •. 
İçtimada muhtclif teklifler en- lı ıse .. Ofısm verdıgmden 247 Jru-

ciımenlere havale olunm~ur. Bu ~· Y.uksektır .. Ka~a Beledıye mec
mevanda sıtma ınikrulele hey'eti lisırnız bu vuıyetı tetkık etmı.ş "" 
tarafmdan satın alınan mazotun fırıncılar ~eher ekmekte bır san
Belediye kimyahanesinde ücretsiz tım fedakarlık yaptıkları halde hır 
tahlil olunması, Haydarpruıadan kilo ekmeğin ancak 14 knruşa satı
Üsküdara gideeek vesaiti nakliye- ~abilecei{ini tesbit etmiştir. Binaen. 
r~ takiıı . edecekleri veni ı:ıı:zer- aleyh bu zaruri vaziyet sebehlle 
Jıab teklifı de vardır. Kartal azası şimdi Maltepe_ ırt\ıi Kartal ve Pcn
Scrafeltin; Bcyazıttan gelen oto- rlik ile ı<:iL.Zamız.uı diğer verJerinde 
mdbillerle Beyoğlu cihetinden geı- ; ekmek bu narhla .-;atıl:ıbilmekte, 

!enlerin Bahçekap>!la telfıki cttik· ı dir •• 

sok azm ş! 

Amma. Marya ile po
lise hücum etmişle~ !,. 

Fnn•a•ı• teiJiımiyeti ile harlıiıt 
i.kiaci sallııasmı kapayaa Bit.idi 
şimdi Almaaywıya eiedanberi .. 
ıa. ..... etll ha&ım .saydıiı Büyük Btİ" 

lerıni sövliverck bunun tehlikeli 1 

bulundui?unu; binaenaleyh Beya- V N I V E R S I T E 
:zıt cihetinden geleceklerin Sirkeci 

Sütlücede oturan Marya adında bir taya aslaw. ile .ka11• kar~ ~ 
k:aıiımn bahçcmrdelr.i ;ı.nlardan bir kıs- Avnqm harbi yep,yl"Aİ bU sıın..111 
m> ı;a.lmrruş , . ., ıa.dln o en-arda otaran gir~tir. İ$te, llltler şiacli !>" 
8-ilk AMullahiaa ~üplle ederek lı:ı- safhada veni bir siyıısl ~ 
ralr.ola şi~ bulımm\.llta:r. Bunmı g~ir. İ11giltere da Mister ÇÖi"' 
uzerine k.aralool<ian verim bir poliıı çilin Yuuaa taa.rru.nı n "nasebetto 
memurile bualııor Marya Altda.llahm le sen ru.ıtknnda teyit ettiJ:i (iı.I 
bahçesine git~ ve anlarmı semwışlar. ı\J-ayaaa kuş1Sıaıla ynlııudır· 
AbduUah anlann kendisiırin olclucu- Filhakika Lonıılra- eliıne bit 
iıl<Rl etmii ~k.admm uruı il:ıeri:ıle bid Kus 1'esıt ve aağlaıa Alloeri.ka J<iir' 
0etı.._e1c 111'1iana aıuııa. lı:ap:l.lı da- ılı varda; Sovyett..ri İllgiltereJ9' 
lw11hığa '111ile lıOr taııme varanlı:: de- ceGıoıtaıelı: üzer" Vlllfimıctoa .,,ı 
vituıij:Uc. Birdttrbitt şerbeet kaJıarr art- Lo.lra prijmlrijn ft emel te"' 
!ar madam Marya ne polD IMmLUV- ı ı I ' .. 1eri illri .-.....ıea. be8'I 
nuır ~erioe lril=m <>Mrelı: polis ~ hili kalmadı. Bilauıbtıele Alma1" 
rwıu hafif olmak ihtte ikisini cı.. mllh· İ ya .içi.o M b · • Brİ1a1ı7ıt adalr 

isıasronu - gümrük önünden geç
melerini is~ ve. teklifin takrir 
sekline k.orunası kararlaştırılmış
tır. 

BEt.EDIYE 

Kurs bitirenlere diploma 
verildi / 

Belediye muhasebe teşkil!tında 
çalı.şan memurlar için açılan birin
ci kurstan mezun olanlara diplo
malım dün Sehir Mcıclisi salonun
da, <:eJıır Meclisi . azaları ve Bele
diye müdürleri önünde Vali ve. Be
~ediye Reısi Lütfi Kırdar tarafın
dan merasimle verilmıştir. 
ı Bu kursa 45 kişi iştirak etın;ş ve 
i!:ıunlardıın birinciliği Sabri, ikinci
liiii Servet kazanarak :J5 kişi me
zun olmuştur. Vali tarafımlan Sab· 
riye bir altın saat, Servete de bir 
.kalem hediye olunmuştur. İkinci 
kurs da yakında açılacaktır. 

Verem mücadele =mi• 
yetinin balosu 

OniYenite lokantan açıldı 

Üniversite lokantası dünden iti• 
~en merkez binası bahçesindeki 
yerinde açılmıştır. Bura.da talei>e" 
lere öğle yemeğinden bll.ika kah· 
valtı ve akşam yemekleri de veril
:ınektedlr. 

Yabancı dil mek~imJ 
(3500) talebe girdi 

telif 1 • ' lı: j•~ .•L~> rma .kaıı:"' bir yıloıkrıa ıaarr...-ycr ermoen so ~ ax"'ır. n.uwu.ı.- ak -.:=-..L7:- '-- .. -~ 
lah bu variyet lcupsıoı:la Wryoya: Y~ _.,.....,... 0-dJiı•a ı;vo-

. y-. eveler dı:rp111 eanelı: icap ., 
l.tniversite y~mcı clillıır mt&te.o - Işte, demiştrr. g6ru,m.uı:ı. :ra, •· di,.-d 

bine: bu yıl 35eG talebe ıca,.folun' ınlar senin olsaydı sehp 9enl solmı'""''" Hitltt evvd• e/I 
B k ·tı·•·- art lan Jazmıdı' • . a es&9'!tl siyes µ>~şıur. tı re amın .ı:ı .. ı...,~ a- · . . ı nıilı...,rcilere miillyinı. İspanya k.., 

cagı da muhtemel gorulerek 65 Arı lursızlıgı suçuyla adlıyeye . veri- diyosıı Fr-ko ;~ göriiştii. Bu mi" 
kur açılmıştır. len Abdullahın muhal<emesin" dun se- likwıt, Madrit ritalini ga t tehlİ" 

kiziııci ceza mahkemesir.de bakı:mış: keiı ~ üıbeti -~kiık bi!""mattra" 
tır. Dunlr.u celaede hadıse hakkındaki ya,. atmap kafi gehnemiıı obtalt 
talıkilcat eVTIIkı ol<ı:ınm~. bazı şahit- ki Ilıerik yvımad 11141a bir t~,,,ı.
lerin celbi için muhakeme başka güne bös _. h reket g9riiwıııııedi. Blfa"'1" 
kalmJJtır. re, tok ıledilro<Mryu IMlcip oloallo 

MÜTEFERRiK 

Koyun çalan tebeke 

Tophanede Dealı;J'olları idaresi Jıar.. 

şasında 20 numarada komisyoncu Sab
rinin met.bahaya sıevlrettirdiği Mehmeı 

Beyanda aıt l<Dyımlaroan bir kaç tane 
et<sililiği göriilınüı ve bir kaç defa te-
kerrür eden bu hiidlse üzerine yapılan 
tahkikat neticesinde arabacı Kel Mus
Wa.mıı idaresm.dtt iki koyun h.ınJzı .1Jl-

PleteD mtillkatı Y11ptl4ı. fianı.a iW 
s.U. J1110ıwak ve Avrn,ta kıt'as....ıf' 

Mıılımutpa,ada Bezcilefde tıya Zaret yeni nizamın temelleriıti ktır,.,..,ıt 
ve Ralıimonan çorap fabrilcası.nda usta- dıiküınühlü. Fnııısııda Afrikaıla ı.
başı Hıriato heı:Nz bo)'aııma!Dll kadın raz.a Dalaırdıı ve Sarivede h&.rcıı-' 
90raplarından bir euval çalmış ve bun
ları boyacıya boyatmak üzere götürür
l<ın ywıkaJaamışlır. Ubıla lahkilı:ata 

Verem mii<ıad.ele cemiyetinin ba ,k:ı~iır. Zab•ta tablr.ilcata devam başl&ml.f tır. 

üsltti ehle etmek ve iMi.ki de. df" 
naamasmd n .isüfadC\e111el!err b .. ' 
lee4i, Ba talı.ayyül]erin tahakkı" 

ku Almanlar hesalttna belki çalf 
ı fayııb.lı "'6b' iY<ii.; fibt UıTitliıl 

ayın 18 inde Tak~m Belediye ga• etmektedir. 300 liralık eıya çalanlar · Parisl<! Vişi arasında mekik dokı" 
~a rağmen ha ıaiar bi\.f*' 
bir mutanat \•e iııkıyaıl ywı .. .-

zinosunda verec<.~i balova hazırlık 
olmak üzere dün Ticaret Odasında 
bir· toplantı yapılmıştır. Bu toıılan
tıva Istanbul sıhhat müdürü, ı:;.,... 
ret mudüıii ~ dii?.er zevat iştirak 
etıni•tır. Bal(} •hasılatı il~ Eren!..."<iy 
Sanatorymnıına 30 yataklı bır pav
)l'On ~a edilecektir. BAioya ~ri
mizdeki tüccarların, fabrıkatörle
rin iştirakı temin edilmı.ştir. 

ğer zevahire bak.aralc hüküm vtır• 
mek l:izım geliT!!e saadetlerine ka
ni olmalıyız_ Hayatta hiçbir ,.... 
retle sıkıntı çekmemi~ler. Paralan 
var. İstediklerini alabiliyorlar. İ· 
dare, iktıut düşünmüyorlar. Yum 
burada, herkesin önünden geçer
ken hasretle dönüp baktığı bu 
mul..esem yalıda oturuyorlar; kı.,. 

ları Nisantaşında. KoııaklllrlRUl 

süsü, yald.ız.ları, debdebesi yanuı
da hu, yalı fakir bir kullibe gibi ka,. 

lir. Cak, şu nihayets.iı: koru, pH.

ccrelerinden kristal avizelerin bol 
ziyaJaırı t~n ~u saray uzakta11 ne 
cuip. sen, ~irin görünür deiil mi? 
Bir [akir şairi buraya getir, oturt.: 
rutık ne zerin. ne müzehhep! hul
yalara dalmaz biçare!.. 

Kudret: - Anlamıyorum, dedi. 
Bedtı..hı olmaları i(İn de bir sebep 
yol.: ... 

- Bilrni~orıa kL Bilemeyiz kL 
- On yaıında bir Jıuı var di-

yorsım. Kocası s,;,ğ ve on senedir 
bir arada yaworlar. İnsan St"vm. 

diği, gccincmcdiS:ri bir ada1nla on 

, 

Pardeaülük kwn&f ilitikin 
Plyaıwia yerli paniesül.iil< lro

maş kalmam" gibidir. Bıılunwı çe
şitler de· pek azdır. Diğer tarıı!tan 
eııkiden A vropadan getirilmiş ku
maşlar da iki mısli fazla fiatle sa
tıl.malr:.tadır. .AH lrwl...tarm bu ih
tik.a.ı: üzerinde tetlı.iltlec y.apaıa.sı 
bekleniyor. 

ya.kalamh 1 

A~a Ylftlıo.t.a caddeailıde 31 ınacı.Jar. B111 a.ratla ü ü:ılii ifti(aJıl" 
~ Beh'Pm evinden. P.eıviD. a- şarlı: \'e garpte iı..ta edilalis ı..ır 
dında bir kadına ait 300 lira Iqymetindıı nıın R1lsyaya da boıı;vunnak · ;elif 
nr·ht~\f eşya çalaa Niyazi ve B&bek · eııliywd..u. 

1-ı yabıbn'ıJ ve laı.ltilu.la ba;W>.- MesbTitya geı· e, O, harıılı' 
Rııflır. ı...ııu1aa1ııeri dUa ziyıııle Aimaır 

yqa .ıaiiliyiın bir bitarafl.ı.kt .. .i' 
u.tler el4e etıaa.tır. Bw .ı.r.-ı' 

Kah_,i ÇU'llklı~ Y_. IS yqların- deği•tirmesi ""kapitalist deyi# 
ııa. Dun110. ...... eıki ııQa1a s..ı aJımet ~ ka ı V 

ııenedir bir araaa ya.-ımız, y1q1,._ cn.m.ı>da tü\üru:ü ve baldı:al Rama•a- ~şıaasma wısmuı meın J 
d ih · • ~idil'. Falııııt Ba.1.ltaalu ~üphtiiia "' 

ınazj ~~~ . tıyacı da Yokmıııt ıwı dükkinına ~ U11un ve •ipm Islnları - bianetice S•vretleri Y' 
ayrı a .1 _' • • . ça.lnuş ve kaçarken yalr.almmı;ıtır. Dün kmdaa •liibM ... lfll'. Oıad bir ~ 

Cem.ıl Kazım ıçını rekti: - Ne aıdUyeye v ... ilen Dursun birinci sui~ relı:et Rıı yıı71 lriiründütü llkaY' 
olacağım kimse kestiremez._ 

1 
ceu. mahkemesinde sorgu7a çekilerek örtii&iiıaden: 1117ı:raloilir, İtalya~~ 

İkisi de sustular. Kutlret ayağa tericd olunmUfbır. Yunanistana teraviizü M~ 
kalkm~tı: * Yoldaşı sükutililı.ten cıkarmolı: ~ 

- Sen onııııla evlenemmı mi_.'- İrt çin bir amil gibi telakki 011111.,,, 
z- * Pangalbıla Kuyumcu an solca- ol bT F'llı,akika Al . ,J' 

ağabey? jimda ıs numaJ'1lda oturan Öj..U eviırin a 1 ır. 1 r.ıan ve '\ı1 
Kizı.mın birdea tavn de•'·H bir ~---· Panihe evv•l 8 1. 1 yıınlıınn artılı: Balloınların kail>• .. ~., ~u ce ırllJ'a lı:l- ::.ı: 1 ___ , _ biır ftı' 

~ları çatıldı: - Niçin serdma? ,..Jarken bunu ıo liraya çılınn i 1 n-uza ça ııı-:rı ve tara 
Kwlret, se:rdafuna pişnı 0 ol- ..,bl>Uo ııur•tile Milli Korunma a K:.,: 1'.ugosla.vya diğer taraftan Bul, 

m~hı: nana nıııbolil hareket suçile adliyeye ruıtan kapolarına da}'alUIUl)arı ; 

- Hiç! diye kekeledi_ pek J.ei9- ftrilm1' ve düı:ı i.lcinci asliye mahlaı- ba ~~llard~ ,!'81: de ,1,a'u 'f ·I' 
nivorsun da-. -=-• r.nıhakemesine devam olun-, el me e!l Pil~şınBe. olşar Mıııu l,. 

•U&WI:. u vesı es e oı:az ara kadar 1"'.'.J 
Kiızım dargın bakışla: )erini kaldırmala.rı ihtiıaali Stali"' 
- Hava serinledi dedi. Artık ya- * K•pajıçaqıda s.rueymoıun düldtll- şu veya bu sekilde Berlinin fil<İ" 

talım. Münaaebetaiıı: şey!er lı.O.Ullf': °'.°dan. palto çalan Ismail adında biri kanaat ve plinla.rmı aııJ.nnıııİ' 
mağa başladı.L dün aıli.iyel"O -ıımit w birinci !IUlh sevketnı.iş olabilir. Hechalde Sııl' 

.1f cezaa sorguya ~ tevkif olı.ın-ı lin seyahati böyle bir arzuıı~ 
m.UJ!ur. ınahoıulü oldui!'tı kadrr nıuklt 

Cemil Kizmı, edasınıw bıaumı * C-e!snda Haıtiao adınıla bir Iaıdm hiL iskandil arzusu da l\1oletol~ 
~~ıtı.ktan ~onr_a ~etini ~ - lr.ızl=ı hıhşa lılrlllı: mçt17la ya- davetinin e"'1Sı ve Bitlerin yeni ~ 
hır 15kemle~n ÜJıerıne attı. ZiJmi 1 ' =•' .,. tıoblnnlo baflanımşlır. y~ faaliyetinin hedefi olabilir. ı# 
kar:muz, perı~ Yatana 117'1- * sıı.ı. yirmi ıiiirt - içıncle!d tıeı- ki devlo:t adamıaın konuşmalar•" 
yamıyuaktı. Limbayı ·· dRı'llıii... üıılerda 3 fı.mıda ıoa kilo ekslı: e!anelı: db.kii in~!!" gaı~telerinin de ~ 
PantolOlllllla .cıka-aclaıa yaup -..ad- e<iiJmıll. o looll:ııkça ~ 8 ..- d.tklHı ~ıhı, aynı aamanda it/ 
uzandı. Gire ,....,.ur beled;,. .,,...mMiaıa, balar ve Boi{a:ılar etrafın.da 

(Arkası tım') ceza kesilmlı;tir. (Arlı:au Sa; 4; Sli. ~ _, 
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Amerika mektupları 

Yazan: NİZAME'ITİN NAZiF 

\ı y.,,..n : Nizamettin Nazif ---~ At türk: "B ugurunuz, Bı-
rer aperitif ala/mı ,, dedi 

1 

t@ı;-g,-;;-~ 1 
Ayran lulan·az. 

içmeğel 
Bir atlamcağı;< vaırı ki ba ı çok· 

tan kemali bıılmuş da şimdi ze•a
lc ~-aklaşmış gib~ b h atleıa iki kat, 
yüzii gözii b1ll'uşuk. saç sakala ka-

haline 

petrol 
harabe 
gel d.i 

Bükr~te 1 O O O d en 1 

f1t2la ev t liliy e- edildi 

z 
e 
r 

IGüııde sekizi 
1saati:en fazla ça
lışılraıy.acak işler 

1 . 

Amerilfoya gitmedim; yahut he
nüz gldeıncdiın, yahut beni oray·a 
götürebilecek ~~rayı henüz ele ge· 
çiremedim. Bcllıi de hiç gidemiye
cc~inı. Kinı bilir ..• 

Bu kıt'a hakkındo, hu kıt'adaki 
devletler hald<ıııda ıu \'Clll bilgilc
rinı okuduklarıma iuhU.ar ede:r. 

lıyor hem SÖ)'lenbordu: rışmIŞ, üst oldid.ça perisnn, ıa-
- Yahut Bunlar bu ~t.te ne:,; brlr.- \'allınw her tarafından J'Or-

Derken Ata.i.ü.rk'Un bul&uıdnlu 7er- Jlyurla.r! gunluk, bitkinlik akıyor. Üyley-

-4-

Blikrcş, 12 (A.A.) _ Ha\•as: 
Mühim bir nu
tuk söyledi Dun saat d.;J{J oa \"Ukubulan ye

ni zelzele halk arasında p:ıni.lc tev-
lit e tnW;tir. BIJ<lı:;e çek buyu.l<tiı.r. Cviumbia, 12 (A.A. - -Cenubi Ka-
Zelwl~Jeden ölenlerin a<iedı Jıer roıın.. : 
an artmn.ktadır. . . ·- ı Bahı·iye na:ı;ın a!bay Krıolcs miitare-

F'oosanı şehrinde ahalınırr yıızde . .. .. . . . .. . _ 
7,.. · · k ı p ko··vu kenio yııduo.ı.ımu mwı.tseb<Ltle soyledı u ı evsız CJ ml"Ş:lır. an~u - . • . . 
tamamen ydulmı.ştır. 2:1 ölü ve __ ?_~ ği: nutukta ezci.unle dcm1,tır kı: 
a~. r varall vardır. Jassy de 4 olu Yabanct t"nem~etlerdt"kı hAdlwler 

VC: 6 a!lır yaralı v ·ırdır. zaınanın vehamC"tini kayde k:'.ıfl geJe-

Bütun pct:tıl böl,ii!('.::>i bir h..-ıra.be cek şekilde tekerrür etmektdir. Ifarp 
ma.rnaı·ası :ırıelınC'klL'<.lir. Yolcula-
rın övlcrliı1ine ba~ . .Jırsa binll'rce J)On zamanlarda Balkanl;ır:ı. yayıldı. 0-
kövl.ü. ,.ers iz: vurL-.uıdur. Ve_ yı.z- rada İtalya küçük Yunalllst:.ın• taar
lerce k"c:ivJcn eser yoktur_ Ölenle- ruz1a rneşııuldör. AJ.maay• i~ ht!rbalde 
rin adedi hakkınJ;ı takribi de olsa Türkıy~yi korkutmak ve bo surMle :\1ı
bir rakam \•ermek irnk5nsı.zdır. sın. karşı karadan btr hl.ioom yolu aç-

En son tahminJcre giJre._ yal_n1z 
bu lıinada 207 kişi Olmü*tıır .. Bu_k- mak rnnt<.adile Romanyoda buyük bir 
reş morguna 1.J.0 c~et getırrlmış- ordu seferber etmektedir. 
lir Bük.reste h~s3ra u.ı?.ravan 1000- o 4 ba dün Almanya ile Sovyetler Bir .. 
den fa,ıa C\~n tohlivcsıne mecl>u
rivet lıa311 olmuştur. 

. ---0-

Hava f.laroi 
rn~~ taralı 1 inci sa.yfada) . 

Gelseni<ırcben'de mü.ıum bır 
petrol tasvıvebanesine bır çok de

!iği ara!>ında yeni bir göruş teatisi. ha ... 

beri ver-rldi Alrnanyamn bariı. hedefi 

dünyaya hii.kim otmak leşf'b sü.nde 

SQvyetlcr Birliği ile başka bir te~riki. 

mesai ten1ini surctile v:ızıyetini kuv -

vetlcodirmek.tir. Bu tehlıkenin önüne 

söe<I• g,eçmiy~. Yegjlıe. çare buna 

fa tanı isabetler kaydedilınış ve icnıaU.. korft koyınaklır. 
ç;karılan yangınlardan ~azısı, cilt 
kilometrc<l,11 gorulmustur. .. .. 

Lorient d,•nizallı gc>nııleri USSU. 
Ü( ;aat süren bir hiJcuma maruz 
bırakılmıştır. 

Queen Elizaliet gene 
denize çıkıyoT 

İSGİ.LTEltE ÜZERİNE AKINLAR Nevwırk. 12 (A.A.) - Di:nvanın 
HAFİF oı.ou en büyük gemisi Queen E!izabe\ 

Londra, 12 (A.A.) - Ha,. ve emni· İngiliz vanuru, bu sabruı şafakla 
101 ı=aretler;nden tebııg edrlm•şlır. hareket edecekti. G<?mı bu sabaıh 
~üşma.nın bugünkiJ -Sal.L ~va .~a· ı demir almadığına göre gün kav~-

alıy o' i pek az adette. tayyarenın mun- n sonra limanı terkedecektir. 
ferıt l~ı.;cumlanna munhasır kahnıştır. tukta . . . . 
Bıı toyyarelerden biri Doğu - Cenup Ilk seyabatım gı.zlıce yapan 
sohılı a~ıktartnda denize dUşürülmüs- Queen Elızabe_t ~~en m_art~a Nev
tur, Bın Londra bolgeoinde ol.mal< (i2e- yorka gelmı.ş.U. In.şa edildıgınden
re ba<ı noktalara_ bombalar aWmışbr. ı beri bıL gemı yoku naklıy atında 
Hasar ve ın.sıanca. zayiat aıd~ 1 kullınıhnamıstır. 

HALKEVLERI E VERitEN HEDİYE 
LiSTESİNi NEŞREDJYORUZ 

iktisad ve Sıhhiye Ve. 

Okuduklart.ına ve gönliikl~rinıe 
Ankara, 12 (İ uam muhabirin- diyenıiyorunı, zira r""ımli ıuecmu

denl - İktısat ve Sıhlııye Veka- alarda. ve filmlerde. i.tanbııl cami-
lerini seyre gelen seJvah kafilele-

ka lerince t;esbi t edildi 

Jetlerince güncle ~el<iz saat \'eya · 
rinın gözlerinde gördiıgiiın Anıeri

dalı:ı :ız çıılı.;ılıu:ak işl~r t:ıllmatna- ka 
, pronagandanın, tn-;annuun ve 

mesı lıitml.'Ştlr. Talımat!l gorc kur- talih ibresine istikoınot rizen te~a-
şun ve arsenık işlcnn::ıe. ca.m sa- düfidrdeki kOrJliÇün es~~i olan bir 
nayıi 4Jerınde, cıva sanay ıi işle- Amc.rjko.cbr ki bunu ınev<'ut b;r 
rınde, hu\'a.vau ve k<.ıK fabrikala-
rında caJı'-'•ıılar, tut\·a sanaı•iınde Aıhnerikla fanetın k giilimç bir 

_. . · · ve mo ur. 
bal<:r sanayıınde, :ıliımınyom fı- Olmyat~k çok şey öj!renmek 
rınlarında ~alışanlar, demır çelık ·· k'- d. F k k -'- -· -

1 l .. . ı mu.m un ur. a at o uyaru.ııı.. og-
sanayıınde ça ı~an ar, yuksek ızaobe ·ıc 1 . • ·- .. 1 fırınlarında <.'Rlt.ş:ınlar kauçuk i- rcnı n ş-ey erJn çogu goru en şey-

,. 
1 lere u ·maz. Okuyan l1.~an ne da-

ma.at:nda çalısanlar sekız saatten ~ ~--· k lru. k ı . . · .. '"' .... c uu.cın o Ul'sa. o ıın pe- s:ı -
fazıa çal~tırılarnıyacaklarcllr. hi .. ·· ,.~ . , d ı · gonır. uurC"n ın an nl' .<a ar sa -
, ---<O--- hi bal<arsa baksın p•I< dorin g<•rür. 

it 1 1 E ' d Bunun irin şur.ıda C.-lal ttin Ezi-
Q yan ar pır. e neniıı nesretliği •en _,rini, yani 

Aınerika Mektuplarını okur oku
ınıız. oku\-arak tanıdığım C'<ki A• 
merika, daha doğrusu, Amerika 
<furdemez. üurinde 2% d ,.ıet bu '...ı
nan o 1'oskoca Amf!tı·i!ra kıt'asını 
biEc un•ıtturan ve tek b !"HUI kar~ı· 
mıra djt~·~en •U. S. A.,. silindi. Y()
rinrl.,.. lmmba~ka bir- Amerika· be
lirdi. 

den haliffe doinıldu;u ve b.ı.şını bir - MaJüın_ kcn, yine bakt~·orum btt zavallı, 
an yemek . qlonuna çevlnUkt.t-n '611ra ~ _ Pe«l a--. Ralalmımlwr. ba sa- "fiınrının eünü, çabalıyor ha, çaba· 
acı acı clıtUmse.rt"rek,. yaaındakllf're • au. sekaia rı.kar raı! B• .muas.lm:in btr lıyor: didiniyor ha didiııi)·or. Tek 
şöyle !IÖFlo4itt duyuldu: progn.., •'- m.ı7 çoluğunu, çocuğunu ele gıinc muh-

- ProfctiH' FW.enje blalın dikkaU~ Bütü.a i~tiktal Harbi ,,ıt.ıı , B&şk:u.- taç etmemek i~in! Şimdi, ancak el-
btr tedu-ı1e ve rejimli bh- IMiraha'< mand...,.. kararrflh- ge .,,.,. olau lisinde olduğu haldl' altmış b~şin
ib#L:.Yacınıız oı.daiunu siylemWu. ı art•d.ı,.m ~lr. hakluiır4 B_tr ken, bu de görünen bu adaıncağızın bir ha-

- ..• ııtaatlerde Re:~leumhur henua uJ"'kınl;ı.- tunu, iki kttr, bir de oğlu var ki 
- Ne yapaca.Cız 'bu akp.m? Yemek dır- se......_ b.a.küı;~&.an Bur_.ıd.a.ki alila- insan bun.lan, yolda gör. e ya bir 

yi,-lp uyuyacak mı7ııı:'f 1\fasal:ınn Uıi- dar maLuular bu. ınerutm.iQ bir ()(tt"I:- h•yriye- tüccannm, yahut da çif
\uade de 1:H&n l:ıqka bir ..,- yok. Ne ramnu yapmallll.f. olmakla. vryalıuı ra- te apartıman sahibi bY ze~nin 
jf'.'eceth:'! Ne içmcJi1i7.? Su mu! :lta- 1 pılıa.,. idly!'Jtt halka bildirip taı.b·k ("&;- katmı ve evlitları sanır. Hat~a
den SD3'D mu! Cau mi.neral Llemi ~e- l'IMllnı.klr it.ha.m. tJdilebileeek vaziyette- ğ~ her ~ ta~ takl~t.ırnnş, iki 
t·f'rıüzi cCQlre<-cti-ı! ııaydl, b•yurun• dirh:r. dır hem bır çekirdek soyuadarl.j kız
&~·hvım. b•ynrwıus Generaller hue- ı' Öi~r Yl"llH"iinl 4)1.rlula ytd.~t.en "°'1.ra la.r1a. oğlan ise sanki, disill erkekli 
ra"··· DJrer aJ){"ritit alalım. tam. ua.t .. ıt te ('elİt. Pala.sa varıyoras. ı b.irCl' siuanıa yıldı.zıt 

Kt>n i OttMn, 111 Wert arkadan Ya.vrrlerJe kj,tlpkr bk ma&:ula. ı-e.- l Yorgam, bit.kin, p.ot"İ~n habn. bu 
Y.lnaa ,cirtnoe Batvckil ~W Ba ara "ıakı yrıacktrd.irler. Dun ce<'e dopdoJA l ~l~e hüre ç•bah,-or, hail.re di
""İflnd& yer ıröoknli. OlllUI yıuwu Ali 1 olaa bu>-ük maanıa h>4ırı<b ı.. lek dinıyor, tek bun1'1n ellere muhtaç 
Cet.inkaya, daha öt dt:kl sarıdalyaları 'J34ma bir C.eW Bayar var. etmi~:eyiın diye! OnJu 8 ııe i' var, 
Gen.oral rıhrc-ttln Altay tle Cemil Dı.şarJtb~ yll%Wıdrkl camı bjr &ebe... ne gll(' ; boyıma caka, fiyaka, sa-
T:tn(r Vf' d'f"t'r Ut Generale ~t eUL sW. ;-ıe calvuı.iae rtw.ai:c çabaJ1.7aa ta.fat p8$inde.! .. 
S.hmU ; Şükrü K.a u F11.a.t C"e y, .<Uıtep sa.ylavıu.a. ~ruyorum: 

Salih Reııolo, Miştü., Bana vallal ve - Nici.D. Batvekil yaJnu t>tururorf 
~'\Ana U ys aJ~l•r. DJtiıır ınM l.a.ra da - Gonnu.-or m.a...~ Onun.deki ~ 
ya-verter, hlD'llsi kaltm dil'ck.*'9ı-leri ve .[ıtla.n! --4.i1er_ Ca.lq13or. 
l"Uet.l'('ilt:r illştller. - Yeni bir ka.nu.n proj~i m1 acaba... 

At.atürk sofra. b.uına ~ brdelı... Yoka. ma.ünıata bir tcbJlj mi! 
bir'e dcfi•i.V1!'rdl. Sanki a& evftl .. ~ - HaJ"ır •• Akşam Uaeri süylireceil 
d&• elWri dtılert arasında, uya.I uywal not..k.u haurh1or. 

Geçen gün, bu ad:1mcağızm len~ 
!arından birine ayda elli, allnu li
ra kadar para klızanan bir .,..1131 
delikanlısı Wip çıkar. Fnkat nri
delerine, ynın domateı: '•lalası, 
kışın da kuru fa ulyeden baokia 
pek bi~ şey girmiye111ka b talibe 
karşı su cenhl_ ~rlrı • 

(Bastaarrı 1 inci saııfada) 
gemileri bombardıman etm11;tır_ 
Jtalyanlanıı Zayiatı 12 Bin Kişi 
Atina, 12 (A.A ) - İtalvanları,ıı 

Ywıanıstanı U.ııliı teşebbüsleri ve
ni hır gerileme kaydetm~ır. Yu
nan ordularmı iki~·c bolmek tcşeb. 
büsiınde bulunan ü(,"iınou daiı fır
kasının hemen tamamen imhası i
le Yunanlıların Pındbı; dağlarında 
ald· klan zafar üzerine, Epır satnl 
mıntakasm<lacki İtalyan kuvvetleri 
de sür'atle geri çekılınege meabur 
kalmışlardır. 

otnrn.n sakitr insan o d iildl BlFdoalti.. _ Fa.kd &41h ntup~kollu L!U.lcUat.bu~ 
Eu Amerikanın bana e!tki~i ka.. re natıkaat hı1.ttk.:te seldi. n.ud•• run ~yliye('ei1 saoı1&7er4a-

dar renkli ve hulyah türümncdiği- awnua s1trı7ar&k, kilı muad&kUerdrn _ Bı.r sa.a.t evveline kadır ben de 
ni itiraf eder-im. Fakat lııı Amerika bıriM, l<Qh h-8te birılon 1ı· p ..ı ret ~ .. ....,70r.ı... - ta.lw:k. ""AOV• 

- Nikiılllan . ÖllCe ban:ı 
hu otoım.bil almıyıın atle. 

hususi 
bcu 

Dün ııece Atinaya gelen haberle
re göre. İtalyanların bu ne'atı ha
vaların fena gitmesi dolayı.siyle 

canlı ve hacıya;:ı sürtinmti gibi kom.,,.•p v~ et ba .. ı...tı .. °'*'~ \"el bi.,-te emir b_,.ı.chd•.r-
ağır da olsa yine bir kokusu olan : .. r bu Iece hakt.lı;;aten pek Dlııf'ell1dt, Kıhç Aliyi fazla yormak istemedim. 
Amerikadır. Öbiirsü m3verni ve ve bil,. 'eslııt kibar bir eY" cıahibl m,.. Fıt.k.a~ Ata.üırkün na.lak ıemctf' 
mevhuın, hu re~I ve n1cvcut. nufti ilt' e.tntua sira:ı t etil~ bt.. bö:fle birdenbire Ba.tvekilfne yük.letl

llyordu. Öyle ki l'eçen her dakika m~ Hindeki 1D11a11ınıar1 çöanef" çalışma. .. 
sa.nın havau. Dlllltlıll"fi.for, ytba~ııoılık malt ta etm.ııea nı~ Salen•• 

vuamam! 
işre 

Ayran bulıimaz içme~. 
Talıtaravanla gider çesmeye! 
Diye bwıa derler. 

Onnan Cemal KAYG/Ll cıddl ınUşküliıta uğramaktadır. İ- Celalcttin Ezioenin gö•terdi;ı; 
talvanlar Kalamas ırmağının va- Amerika gördiiğü Amrrika mıdır~ 
dlsmde çamura saplamnıık !ehli- Bilmiyorum. 

ortadan kalkıyor ve rettmiyl't btilün tam ortasındaki bir p1lf Ü9ır'rine otvn.• i l!!!mı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!9 
te1Kifatile s!Unfrken bunwı yerini 1a..- J fÖ~leriııi ta.ırLD.& dikmi oJan Vedide 
dı:rp.oaıy n bir sunl..w la liuba..- ınu»Jlal oldam.. İnönünüa ietrilbell ve 
lilik sareltnde akffttirilemlyttek bfl' emektar h\l.tôiU i kalem dir}"ktQrU _ ki o 

ta.b'.ilik kapltYordu. yakıalarda. henüa sa.vıav M"c-ilm1' bulu• 

kesi:ıe maruz bulunmaktadır. Yu- Celalettin Ezinenin gösterdiği 
nanlılar, ric'at eden İalyanlan ya- ve gördii"ii Amerika, görenlerin i
kından akip etmektedir. Geri çe- tirm; clmiyecekleri bir Aınrrika 
kilmekte olan üç taburun imha e- mıdır? Bilmiyorum. Fakat füldiğim 
dilmıs olduğu da bildirilmektedir. lı~r şey varsa im_ cs~in müellifini, 
T k' l' · k d ·· , ti bıze cok liudrnılı hır ressauı, çok 

a ıp ame rvesı o a ar sura e kudr 11 . b' .. · cok kud 
· edilm t' k" y l l e ı ır muzuvcn ,.e -
ıcra . ış ır ı unan ı ar no~- retll bir telkinci oİarak tokdim et• 
mal ıaşe vasıtalarından evvel yu- 1 r-·.ıır 
riımüsler v_e bşelerinin tayyare ile 'ı:,1Yakup ve ötekiler• ve •Bir mi· 
'va~lması ıhtıyam hıısıl olmu~t.ur. safir geldi· ile kütiiplıancye giren 
Pındus vadıkrmcle ~enclilerıne ve sahneye çıkan Celalettin Ezine 

kurulan tuzaktan, daıı fırkasına b . b ,.. d" z· 1 'ki 
" 3 nno k' . . kurt ruıını meç u um u. ır:ı "' 1 mensup anca.. ·"" ~nın u- . . .. .. 1 ıl --ı 

lahildıi'ı tahmin edilmektedir. Zan d~erınFı gkortmuşklve o <Uınbuş ·ıeglı: 
edıl · · b 1 b· · t· · t ım. a a, ço - arıınızın ası ıır 

·n uı !lne·ııore un ar. u un eç- . "b' d d kl "-- ı 
h . ı ı--'·cd k •--~ ük' 1 ı< gı ı va ırı;a ı art ve .,...ı nrı-
ı~a mı ''"' ere """ grup ar b' ı k b 

hal Arn ti • · - mızın ır angarya o ara aştan 
ınnc: avu uga. vc. -naga mu+ k 1 'ıı d ki .. · 

~-.affak o~lardır. j sawna n ~m .. • .. ' .. İll_.' _roport~ı 
nın· edild .. · -· İtııl sahasmdak• bu gorunusu ıle Cela• 

Ta "lüı_n 10
'f1e ~ro._ ı!: lettin, bana boyunun ülcÜ:)Ü.~Ü ki .. 

lann o ve yarn ~ ve OSJ~ 0 fi derecede ö-;retmiş oldu. 
za.-ıatı 12.()119•kışı ıle tak.,ıyc kıta- Bau ..Jıifolerfoin vo bazı •atır-

Bursahlann g-östtrdttı klbold"n duy. pu>·ordu _ muiat ne:ıa.k.rU ile bütün ta
tht:ğıı zf'Vkl saklamı.ğ-a lü7:um rörmU~ -r-rrusi man .... ~ra.ıarıma tahammül rtt~ 

.,or, bahsi döndürüp dol.ı: hrıp Borsa,. f:•kat vaziyf"lf' t.amamile aıib buloa. ... 
!dann Türklük meı~tltthre ve seci .. , dıliuna emin oldainm halde «hl(' bir şe,
veleMmltki s:ıilamltC:ı intikal ettir!<- btımeylş\ıır• beni inandırarak kolaylıklİ. 
ror, son'f:ı birdenbire Li.Ufeye saparak: başmd;uı. defedf'bildi. 

- Oooh ... Ben hu.cün bir zabıta 

vak'ası yaptım dcı;-u~u... \razileslne 
·~ l..r1• olan dlkkat.:.ni haıranlıkla kay .. 
dolmeltleı. çekln<mlye<dlmix oo!ltı 

rnüdürü de bunu cörmemck, yahut ., ... 
vwşturuvert:ıPk hatasında bulundu. in .. 
zib:ı.t kordanJannıu. yarıhn36ına. Bebebi .. 

:ret vermek &otundan ale.rhimd.t' bir t.&

bıt varakası bntim ettirme"!~ li.zna 
tc:-lınez miydi! 

Aah.- !$U p?:eteel oıer:a.k ve ~Wnr? 
'Se berbat kurtlo.r o! 

Bu sır.a.da Vi.1inın kapıdan hııla g-tri• 
yanından ayrıldığım Vedide yakta.ştıfını 

l'Örme-ı miyim'] 
RaJdi bir t•l!ş daha_ 

Fal<AI Vedid oyle Ptlam bh' -ndlttk 
kl, Vili. dalcası da onu dc~edl. Be sa .. 
rMia nöbet dti~ttrm Yanr CH'det 
m-erdfven s&haalttuu1a belirivttıniıPL 

Btr de omı d~neınclr. btedlla, M--l'• 
çözmek Jinr- kabil olamadı. LAkla.-A.dlll: 
dek&. n jee ~yt ve ırtd.i!tal ...ıa 

Italya'ya kaşı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

M!Sırın kat'i bir karar vermtınlt'sİ 
ne taraftar bulunmaktadır. 

Ahmet Mahır Paşa. parlamento
da askeri vazıyet hakkında hır tak
rir vereceğini beyan etmiştir. Bi· 
naenaleyh, çok mühim müzaker~ 
lerin cereyan etıne:.ıne inli.ıar et. 
rnek liız:mdır 
Şimdilik gerek merkezi büku

mette, gerekse vilayetlerde gay.-t 
sakın bir han liulWro. •Ürmek1<.~ 
dir. 

Kahirede En Uzun AJinn. 
Kahire. 12 (A.A.) - Dıin gece 

K:ıbirede alarm işareti verılmıştır. 
Bu. ıılarm işıueti harb:n bı<:iayetın
denberi verilenlerin en uzunu ol· 
rmış. v" iki saat 20 dakı.ka SÜJ11'11J.'i
tur. ~tındakn _ murbek

1
·_kcpl ol:tJırıkanın larmın kafamdaki •Amerika. no-

ffudutıartmtzda bek.Jt!'yen kahrumao l lek, bir don, bir çorap ve bir içHk; Hil• Uqte ı ısıne a J,lı{ O m ır. tion'una uyma ı. bU cceri haıi 0 _ 

33.kt.>rlcı·ıınıze ht"dıye l•Llılmek Uzcre ıui torofından iki çift çorap; Uzunyu.. AvloB)·od~ P~trol Depoau kuyanla.ra harar~tle tavsiye etrne-

ScsJndc (IOlt" deta. hl~ilt-n boiuk
lııktan r!'ler yoklu. Bll,C'un boiazında• 
sıı:a,.eıte hak ı olant-.lı. P9 W>rralcı, 

.tath ve ahMlı::ll bir s•le konll.JQyordu.. 
Yaver N..,tt kul&jıma fL.,t.ld:ı•ı: 

basit. bir ~& h••1•tremek ll• 
zı,m. c-tldlli kafama. &danı.akıllı d;nll 
cdivermişU. "lı<Jır Bqvt-kiliuln de! Pi- ~iihim bir.haber her taraftaki Halttvlerf'1"C te-bcrriiata sufta. bakkal All Abba! tarafından 10 1 1 kıldı . . . ma n1ioi de~ildir. l\Jüte.,·au röııor-

dün de devam edilmiştır. Dün de Emlll- çift çorap teberTft ed. jtl:r. Atina., 12 (A.k) - Bir lnJ?"ılız taj n1crdiveninden edebiyata ,·ük-
- Yarın Itirel bir nutuk d!ınUyeee. 
fs--ınw 

Oou Ilalkevine, Cagaloğlunda Atımas.. K.adıkfıly Halkevine. ehin,.. Bayan Ab .. bombardıman teşekKüh.inün ku.. selen bu eserin müellifini sc\·dinı. 
luk •okatında 30 numarada oturan faoe Moralı ıarafıadan 25 çift ytiu ço• 'mandanı, pazar gunü A'Ylonya ü- Ni=mettin Na%İI 

- Fabrikanm acdst na.ikon• kend· l 
mi sö1ll1r<'ek! 

Naci tarnfroda.n 29 t;ıft çorap, Cagatoğ- rap; Bayan Hatic.e t.uatmd>n da 3 çift zerıne yapt1kları hucum esnasın .. 
lu k17. orta meRtebl ıcarşısında 50 nu- çoraplil 6 ka~3k tebeniı edıltn:iştir. Di- da, bır bombanın bir petrol deposu 
nıaralı evde oturan :\ıti.iyc~3er tarafın- ğer bil" hayır sahibı de 2 Y"Ga efdiven üzerine dtişere~ büyük yangınlar 
claıı 10 .;dl ylİD eld'"'o; bır çtıt yün ç<>- hedıye eım,ttir. çı.kardıJtını söylemişlır. 
rap hediye edilmiştir. BaJurlWr. Halkevine, 3t çdl yiın ço• Bu akın esnasında Aya-Sarandi· 

~~~ bai8- Moralı taratıad•n 25 çift yWı eo• de dukların iuerın<lc infilak eden &~oğlu Halke\.-ine, Haşim. ,n.c:.a.ıı::" 
H.akatar t~rslından_ 3 çı!t yün çoraPr 3 ger blr zat ta 2. çitt .yUa eldıve nehdiye bır bomba salvosunun bi.ıyük. bir 
ci.tt yi.ın eldiven, 2 yün yelek verHm.iş- etı:ıı.ışti6. gemıvı has<Jra uğrattı.~l zannedilı 
liı:. Bu. tebemıaUa B&yoglu Ralkevi.na Dıtıer bır 1=ım Halkevıcri, faahyet. ınektedir. Burada da bır çok yan• 
verilen. hediyeler 511 çill yün r;ocap,. pen.ua geçoıek üzeredı.rlec. :,Wnıar cıkrn~tır. 

)'UJlDDA FAALiYET Konı~ı lunaııının. büyük rıhtıma 81 Çift y 10 eldiven, 2 yun yeleğe baliğ .. ,..~ 
Oln·uştur. Aldığımız haberler, yurdun hemen gıden yollarına bombalar ısabet 

· h' er ko<.:e:;ınde askcrlerimıze yapılacak: cirrııstir. Bombalar ·bu rıhtımı ve-
Şehı-cnıini Ti3lke'l'ine, dün, Şehremı- 'il 

ni orta okulu talebesırıden 69 numarall kışJık yardımlar içın muhtelıl' kollar ııdar.cve aıt b•nala.rı tahrio etmıştir. 
Z~kı l:ırafmdan 3 çift yUn çorap, emek- teşekktl.I etmi$ vr çatışma\ATa bqlanıış· ıBiL ak.ınlMa ısttrak Nen blltti.n 1n
lı Buboy Sudi tara[mcian bir yun gom- bulunduğunu b?ldll'Tnei:le<hrr ııHız tayyareler> iıslerınc dönmüş· 
~;;;;;~~~~~:;;~~;,;;;~~;,,====~==================== tur. 

T t A 

san' at 

GP~enlerde bir d"ktoru mn
ayeı halft'Sın<I sıkı,tı.rıp para 
S12d rdılar. Din bir d&ktorua 
Ytiz · n kt"Zzap dok'mii ·~r. 

nem&llaya l.ıu ha•• • i 
s-0.ı lcd lU de,' 

- lOski~o doktorluk iı.tisa• 
hı .ı::u b·r ıne 1 :kıı,.. .sımdi ıf .. 
sı g bir ~an'a& otoyor gali• 
ha! 

Drıü,_ 

Tüneli çok 

memleket 

Ak am ınuharr~:~: 
- 'J'iin<"li l'n c-ok n1eınlt'kC't?. 
Dry m bir <erini 3 k""O•-muş. 

YazıVl laınıadını, Fakaİ, Na· 
nü tn$ll 'o ayni ""'h sordum. 
'stat: 

- Her~ald<'. f,ıınnvadır~ 
Diler k izah etti.: · 
- C'iUıl.i.ı lıer,- tü.rlii harp 

ve ınuhoriı>lik teklifi İspanya
da tutun mavu> gc('iyor! 

Dün ıı• 

bugün 

Nizanıcttin Naıı:itı 
_ Şimdi Istaobul gazdcleri 

arasına tekrar. b r y11pnık kl>
rısıyor. DUnun iisıöml.eki dıım
ı:a:,.10 Cumhurr;vet ol~asıı~ 
1..,,1cr C1.11111ruriyct kıelıınflSJ ıle 
alaka,;ı ıwak tarafından gös
terıl inı bei<lediğimız •ay
\;;rılıktan ıeva"1• olM"aktır. 
Hu gazetenin ne Cıımhııriyet 
Halk Part1>ınin; ne 'Flirk Hü
kimıetınıu, ne de Tiirk Milli 
Setinin resmi ve~·a yarı resmi 
~azetcsı olmadığıuı bir daha 
l~krar ederken ..... 

Diyordu. Bu ciimloluın An· 
kara Rady·o Gazet..,.nde tek. 
rar Pdildiğini görünce kendi 
kendime: 

- Bir dün.:.. Bir de bugün!. 
DM.im ve.. söyl°"" hır sıne

ma seridi. gibi •Açıkiiİtz. gaze
tesini ve o zamanki neşriyat 
ve alın aklığı mücadelesini 
g:Ozleriıuin onune getirdim. 
He) gidi düıı,ya hey ... 

A. SEKiP.. 

15 Günlük Iları> Blliın(C>Sll 

Atınaı 12..: (AIAı) - Atina ajan
sı· Gazeteler askeri hare.kidın on 
b"5 2unluk bır bılanço.sum1 yapı-
1vorıar~ 

Yunanistandaki italyan ve. 
Anuı""llann Emliki. 

Belıırat. 12 (AıA.J - D, N. B.l 
POlıtıka Pazetl!Smın Atmadan 

bildinhRnıe. ı;ıtıre, İtalyan ve Ar
navutların Yiınanıstnndakı amva
lı miısadere cdilmıştır. 

DRAC BOMBA.LANDI. AV
LONYADA BIR CEflHA-

,NELİK UÇTU 
j Atına. 12 (A.;\.) - Dün gece İn· 

l
l!rlız tan·arelerı Dracı bombal'dı· 
man etnuslerdl. Dır mahrukat de
POSU tamamıle talırıv edılmıs ve 
cıkan yanvın 160 kılometre uzak
tan gorulmtıstur. 

Diğer btr tavv;ıre fılosu da Av· 
)onva limanını hombarctımaıı ede
rek bir cephane deposunu berhava 

etmıstır. . 1 GÖ 
iTALYAN TEBI:.IC NE RE 
Roma. ız (A.A.) -- 158 No. lu 

tebliiıde bıldirıldiğıne gore Epır
de Kalıbakı istıkametind~ Yunan
War tar.;.J'ından vapılan t~ebbüs
ler bartt bır surette pu~l<ürtıilrnüş
.tur. 

lııılvıın hava kuvvetlen. Yanva, 
:!\!açova, Kastrova, Korlu, YL>nlŞl.'"
hır ve P.respa bf'"'ı>hında bulu
nan aak rf hode!Jerı 00.nhacdımaıı 
etmıstir. 

(~denm) 

azami diirüstlükle tatbik etmişir. 
Altında Sovyellcrin de imzası bu
lunan yeni Boğazlur rejiminde i
se, Sov)'OI Rusyauın ale)·hıne; hiç 
bir madde yoktur. Sov)etlerle dost 
g...;inmoge L.at'i kııra.r \'Ornıiş olan 
Tiirkıye, Boaazlara hakım olduk. 
ça, l\lııs.kovay1 Boğazlard.on vana 
endişeye düşürecek hiçbir variyet 
tahadaüs edemez. Türkıye, Boğaz
larda, adeta Sovyet Rusyanın bir 
ileri kuakolu \'ll1İyetindedir ve 
Boğazlar, dost ve düriist ellerde 
bulmı-~ukça, Sovyetler için bu ileri 
liarakol, battfı daba ilııri giderek 
dlyeblllri:r ki Koradttıiz ve Kaf
W)"a ıçin bir illi müdafaa hııttı 
varifesini görmekte devam edecek-

Oevaı> vermedi, fakat başı ile tasdik 
,,ıü. 

O - !ltft b!r daha baktım: 
n_.,Jıydı ve - ""'1nda r..,1r. 

dlif hH' dt.ll:ita bu heyeçaııın at.eşint 

elrııtlıtMmi7or 1 ar:tilnyo~ GOuuı.üşiı, 

jestleri ve her baJI ite ha1ta.hiı etrafın• 
d&lııt ııayialarıa canlı bir !ekzlbl ldL 

Bu .sırada İm.bulun m~hur artisti 
Sali.halüıa, t.ambtıru kollulunda uloa 
kapısmda bellnıı.i,lt Onu, elinde ke• 
,..,,,e. hıiıw blıı arli 1 talrlp ..UyordıL 

U..iı&..Ilurctltti 7eni Iritn1ere de ili: 
ıaisaflrlrrlne k:.rşa ı-östtrdık~erl :ıtlna. ile 
JUlfa.t cillYor Ye 7er s~rlrken yenıe-
ilnt bltinnit olan ben ki.ıru.eye sezd!r· 
meMn, ve!'t.i:rf'r kapmnda.n ~tun. 

Zira hem yol beni 7ormuştu., bem de ... 
Ş~in evinde clatıa fasla ıecikmei'P 

kencl3nl mttun addebnemifUn. 

Otomobil CelrlrnTt dofnr -"' 
lhllyantz şö1ıe söytendllhıl ı..wta

ma: 

- Cüınhıırreb- - - t-
tlr.. .... *5'k'tft. n.r. 

Almanya ile İtalyanın Boğazları 
tehdit etmelerı ve, Allah gösterme- * 
sin, Boğazlara bfıkiın olmaları tak- El"leet ..mı saaı ona dofnı a:raııdım. 
dirinde ise,. Sovyet Rusya, Baltık- Çelflo: Pab&a ul'rama<lan ••hre lndiıru 
ta olduğu gibı, Karadenizde de ııor taraf d<>DlUlJlU!<tı, Bırra tam bir 
mahsur bir vaziyete girecek de- bayram tçlııde ML Halk ~rkendcıı. 
ıncktir. Baltık denttınin ın~lhalleri lraltla.ra dökulrnöıı, !>O<V}:lara en ıemı. 
Almanyanın elindedir; Karadeni- •lb~erint nid!nn~ler. ('a mm mub. 
zin kapı>ı da onun eline gecerse, 1ıeıif yerlerine taklar tıınılmmı. :lt.eri
Sovyetler nefes alamaz hır hale ge- nos fabrtkıwna ctdlı.-.:et yollanıı w 
lir. Tinıes'in bahsettiği Basra J ör- yanına !Sandal,-alar kODmDf. .. 
(ezi yolu da. Karadeniz • Bof:az- F"'° Ethemlo panrda rand•"1111ın 
lar - Akdeniz yolunun yerini tu- var. Bu1~mıca ayn ayn bafta.dii111111s 
tamaz. Onun için Sovyetlcrrn Bas- turu beraber tamamlaı::naia ıcan.r yer
ra kiirl(>zine inme.ğe ınukahil Ka- dik. 
radeni:ı \·e Goğ;ızlar yolundan vaz- ı o hallnn b• k:ada.r f'rkeoden 7oJ 
geçecekleri ınüıalensı, ö.vle kolay- başlarında toplamoolı hem toloiTafa a
ca kabul edilemez. 
Alman:vnnın Balkanhra ve Bo-

ğazlara hakim olması, Sovyet Rus- takvive etmesi ve Berlinde böyle 
yarı bof:nından tutması gibi bir bir teklif karşısmda kalırsa rcddet
şey olacaitı için, Berlindeki müza· nıesi icap eder. Böyle bir siyıı.ı;otJ 
kerelerde 1.\-fookov•mn, iktı•at, si- bu harpte bitaraf kalmak isliyen 
yaset ve sevkülceys bakımından Sev)"'l n~titikıwnın da, akıl ve 
bir .-ınniv-et sahnı olan bu mınta-, mantığın d.a icabıdır. U7.ağı gören 
kayı kendi ,.!ile mihvere teslim et- ·bir siyaset adamı olduğ-ıı meydandıı 
m~I< j,ti:l'tte-ine akıl erms. Onun bulunan Stalin Yoldaşın dureodi.-
1çiııdir ki Sovyetler Blrllwinin Tür- likten. akıl ve mantıktan aynlac~
ki\"' üzerinde- bir taz)·il( vapmak ğını göstenlll bir delil yal;.tar. 
şöyle dursun, biliı ' Türl<iveyi Abidin Daveı-

redck~ gumriık mf'mUf'anun dıı. Kral 
Karoliiiı yanrl harbinin de •0111"' ve <ıııa. laralı 1 tıı.W.) 
ştiphe:rt dil>ttektm d-• bir •tını Vışi, 12 (A.A.) - Hıt.\'aö ajansı 
habere ker.di.m~ huırla.....at liaım cet- bıldirivor: 
dti! meyd:uıda iclt. ~te dun ~<e netı'< Yabancı radyolar Llbt evi, le şen 
ve COlfkonluk iotnd~ C'OrdUtam !5tt, rinin asi kuvvetler taraf~ndan hu
lmdl bir aalvk söyı.,,.,bilmalt 7.aıı.e- CUl'J'a maruz kalarak teslrın oldtı· 

tini üı:erine alanuracak bir halde hula. gunu bildirmekted!r. 
n,,,..,rcıa._ Elı, bu- aıı...ı< '""" dtl.i.lel 1 G bonun merkezi olan bu sen
-blllnll: rin leslimine da!r dün akse:ma k:ı

Alatllrkiin ar:ı.ra basialı~ı•a l'"m 
vwabU!p b"7.an ıU. h:ı.sbtık larafmdu 
altedDdliino ... 

E•et. •• 8nru1. veya da.ha reci bası i.b
tınn.llfll'e deli>et edebilirdi. Fakat or• 
lada- hayr&-datl.Ut 'eder t.k "1•-1 · r~ 

ı·--Bunahlar ta.raf~ l'Ofiez'lkn. b• 

derece uaum.i ve sıcak .sempatl,-e. 
t&ltlJiyeün.i biF defa daha &netmell:te.a 
vaqeçmegi lçtn ortada ma.Uaka bir 
'tvkalidellk ııettrmı. obmst lbmıclt. 
U. fMloali•ıoı, hluıiıılıiuıda -..ı.a ne 
Oh' 73 di! 

(Devamı varı 

dar VL~ve hic hır haber ~el meme,,· 
tir. 

Parti Gurupu 
(Baş tarafı 1 inci -.yfada) 

izah etmfa ve ondan sonra scız alan 
haiınlerin bu meselelere ve hukiı
mete tevcih ettikleri suallere E -
vekilimiz. Dr. Re!ık Savdam bı.z
zat cevap vecerL·k icab~en ıza~ 

hatta bulunmu.stur. 
!iahat ve beyanat tarr.amen u

mumi hevet tarafmdan tasvip olu
narak saat 17/4~ de celSeve ruha· 
vet verilmiştir. 

lEYLA ile MEC UN 
Görülmemiş bir muv ff kıyetlo 

i. E Sin m nda devam ediyor 

Ne.ş'enin bir ihtiy~ç, zevk.in bir saadet olduğunu unutına~·ını.L 
Amerıkanın çok se viınli iki yıldızr 

lOAN BLONOEll - MEL VJN DOUGLAS 
l!:Srnrô:ı.n heyecan... Ne~'cden hayat... Kuılretten asamet olaıı 

~ok güzel bır film yarattılar. 
Franısına 

KA Gı 
L 

En büyük bir zevk fırtı-, ea gii:ıel bh n04' haftu& 
V111'11tılC aktır. 



SAYFA - f 

Molotov Hitlcrlc .. - .. 
goruştu 
(Baı tarafı 1 inci sayf.ada) 

varecllik endüııtrisi halk komiser 
muavinleri Balandin ve Yalrovlev 
tefakat etmektedir. 

JılOLOTOFLA B.İBBENTROP 
GÖR tlfJTtlLER 

llerlln, 12 (A.A.) - (D. N, B.) 
Alman hariciye nazırı Yon Ribben

trop, resmen Berlini ziyarete gelmiş o
lan Sovyet Halk ;Kornlı>erleri heyeti re
isi ve Hariciye Halk Komiseri Molo
toT'u, bugün 81!cye doğru kabul etıuiş 

ve kendisi ile bir gtıruşmede bulunınıq. 
tur. 

TEBLİC 

Berlin, 12 (A.A.) - D.N.B. ajan
sı aşal(ı<iaki tebliği neşretmiştir: 

Bu ııün öl!leden sonra Hitler. 
Sovvetler Birlilh Halk Komiserler 
Reisi ve Haricıye Komiseri Molo
tofu kabul etmistir ve uzun müd
det kencüsile ı>"Örüşmüstür. Alınan 
lıariciye nazırı von Ribbentrop 
mülakatta hazır bulunmustur. 

Hariciye komffier muavini Dc
lı:aııorof bu ziyareti esnasında Mo
lotofa ttf nkat etmistir. 

Hitlerin muhafız kuvvetlerine 
mensup bir kıt'a Molotaf ~eldii!i 
umıan ve dönerken selam resmini 
ita etmiştir. 

Berlin. 12 {A.A.) - Hitler - Mo
lotof rnüillkatm:n iki buçuk saat 
fijrerek caat 18.18 de nihayet bul
dufo bildlrllınistlr. 

MOLOTOF ŞEREFİNE BİJl 
ltESEPllİJ'ON VERİLDİ 

BeJ'lln, 12 (A.A.) -D. N. B.- : 
Hariciye nazın Von Ribbentrop, So,,_ 

yeUer Birllti Halk Komiseri Meclisi 
Reisl ve Hariciye Komiseri Molotof ıe

İtalyan harekatının 
yeni veçhesi 
(Bıuı tanıh 1 lııel ııalıifede) 

zı lta.rell:it olmaktadır. inclllıler 
ani bir hileumla Gallabat•ı almı,
lardı. italyanlar, ancak bir k~ 
l"İİD Mııra burasmı ktJrdat etUk
lerln! blldirdJ<lerl ıw=ndır ki 
G&Uaba.i'm evvelce İnl'ill:ı.ler i,a. 

rafından alm4ıfuıı iürat ettiler. 
Balbalı! ayın on birinde Kahire
de DıfılfredJJcn tebVğJere bakıhrsa 

Gallabat tekrar İn.rlllzlerln ·~-:a
Hne recmiş .. örünmektedir. Bun-
4au anlaşılan t11dur ki bu mevki 
elden ele .-~ektedir. Der halde 
blll'&dak! nzlyet hakkında dah!I. 
aulı bir fikir edinmek ıoin bir 
k&9 aiiıı beklemek li.zım .-el~k. 
lir. 

Bunların haritlnde bir de Ge· 
nen.l De Gaulle'ün yani hör Fran
sızla.nn hankitı vardır. GabonllD 
mf'rk~ olan LibreviJle hür Fran-
11:ı. kuvvetlerine teslim olmu.ş ve 
bu suretle Fransanı.n HaUıüstilva 
Atrika.sı t&ma.mile Genemi de 
Gaulle'üıı emrine rtrmiştlr. Diğer 
taralian Amerikan kaynaklano
dan celen bir haber, Amc~a
l'• &itmiş olan vı,ı bükümetl er
ki.nındao General Ve:yraııd'ın ar
tık Fransaya dönmiyeceiint Ye 
Fı-a.ıısanın Şimal Afrlkasıncb b!r 
ayaklanma muhtemel olduğunu 

bllcllnnelıledlr, Efer bu habor 
doinı:f'la • ki Veypnd Fra.nunın 
AlmanJarJa askeri i!;blrltiine mu
halif old.ofuna röre doi"ru olma!ı:ı 

!lıtlmall de vardır _ Arflkacb hür 
Fransa 1e.h!!ne ve t.abiaWe İtaJ. 
yanlar aleyh.ine çok mühim olabi
lecek bi.diBf'lere intizar etmek •i
nm celece:kt.ir. 

N. D. 

retine bu ~ Kaiserho! otelinde bir 1 ~~-~=------....,,==---

Resepsiyon vermiştir. Bu Resepsiyon- lhtı'ka" r hadı'sesı' 
da Molototıan başka sefirler ve devlet, 
parti ve ordu erkfını hazır bulunmuş

lardır. 

İngiliz Elçisi Sovyeiler 
Biri' .. Hariciyesinde 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

terl.p ederek hAdbcyi lesbit etmiş ve 
takibata baş?annştır. 

Moskova, 12 (A.A.) _ İn.gilte- İkinci Mdc<,e yine Sultanhamammda 
renin Moolrova büyük elçisi Cripps olmuştur. Burada Vakı!han caddesin
dlın ~ Sovyetlcr Birliği hari- de çorapçı Yuda iki gün evvel 20 k:u
ciye komiseri muavini \,.işinski i- · ruşa sattığı bir zinciı·li marka makaraya 
le görüşmüstür. dün aynı mil-ıteriden 25 kuruş istemiş, 

Sovvet matbuatı, Molotofun ihbar üzerine cürnıü meşhut tertip ed.ı-
Berline yaptığı ziyaret hakkında lorck yakolımmıştır. 
tam bir si>küt IIUJhaf82a etmekte- Üçüncü Mdlse bir il~ç ihtik~n iddi-
dir. asıdır. Yenipo:.;tabanc cadllesinde ecza

TEFSIRL ER 

Bir Alman gazetesinin 

mütalee.ıı 

cı Avro 130 kuruşa Mtması HizımgeJen 
Loktobll adlı mustahzar bir mide il~cı-

1 

nı 160 kuruşa salmak istemiş ve müş
terinin ihbarı üzerine takibata giri~il

miştir. 

Dördüncü hildise bir yünl\l kumaş 
.Berlln, 12 (A.A.) - (D.N.B.) ihtikarı meselesidir. Sultanhomamı cad_ 
Correspondance diplomatik el Polotik desinde Armanı Kifiyan adında bir ku

ıazetesi bir yaz.ısında ez.cümle diyor maa taciri, 650 kuruşa aldığı anlaşıJao 
kJ: 

bir yünlü kumaşı 9 liraya satmak su
retilc ihtiktr yaptığı iddiasile 7aka.la.n
~tır. 

J K U A M 

. ı 
1~0lk:0~:.~ e~ri~8 :a~~<a~-:~ j 
8.03 Müzik 19.15 ç,.,-. ~ k !f·in 
8.15 Ajans n.ü~.k 

8.30 Müzik 19.30 Ajan• 
8.50 Ev kadını 19.f5 Müzik 

12 30 
12.35 
12.50 
ı:ı.os 

114.00 
18.00 
18.03 
18.30 

Program 
Muzık 

Ajans 
Müzik 
Müzik 
Program 
l\Iij,ik 
Konuşma 

20.15 Radyo gaz. 
20.45 Müzık 

21.10 

21.25 

Knııuşma 

Müzik 

22.30 AJaruı 

22.45 Müzik 

23.30 Kapanııı 

Hitlerin geni 
siyasi taarruzu 1 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

ması pek muhtemeldir. Muhtelif 
ihtimaller Londrada da münakaşa 
edilmektedir. İtal,·•vn Yugoslavya 
•·eya Bulgar tarikile Alman mua
' enetinden de lıııhsolunuyor. l\lu
\'akkat de olsa Kusva böyle bir te
şebbüsü hiç karşılıksız kabul ede
mez. Muvafakat voluna girecek o· 
!ursa elini kaptırdığı bu çorhın 
kendisini nerelere kadar sürükli· 
yeceği de malüm değildir. Bu iti
barla Molotof Yoldaş Vilbelmştra
sede herhalde gayet nazik bir du
rumda bulunacaktır. Bütün Avru
pa kıt'asma mihvercilerin tasavvur 
ettikJeri yeni nizam zinciri ancak 
Rus halkası ile tamamlanabilir. Bu 
halkayı Ruslar ellerile Berline he
diye edebilir nıi? Muhakkak ki Av
rupa harbinin üçüncü safhasında 1 
neticesini ancak vi.kıaların ortaya 
koyacağı geniş bir şatranç oyunu 
ba•lamış bulunuyor. 

Hüaeyin Şükrü BABAN 

Cerrah paşa 
Hastahanesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Rektörü Cemil Bilse!, doktor Ad
nan, Şehir Mcdbi ~zaları, müte
addit doktorlar ve Tıp Fakülte;,i 
talebeleri huzır bulunmuşlard.r. 

Merasünde cvveUi hastahanenin 
k.ıymctli b~ekiıni doktor Esat 
bir nutuk söv liyerck bu meyanda 
Belediyenin Cerrahpa•a hastaha
nesine ve şehir hastahanelerine 
yaptığı büyük yardımlara t~ckkür 
etın~tir. Bilahare Lutfi Kırdar kli
niğin kapısındaki kordelayı kes
miştir. Müteakiben. de çamaşırha
ne. a<haneye ı;ridilip burası eh ge
zilmiştir. Bu çamaşırhane ve mut
pak, şehrimiz hastahanelerinde ilk 
defa kullanılan en modern vesaiti 
ihtiva etmektedir. 

YENİ 
r1f#!'.@'$}}f,@Y@W~~##.@'4'!.0l:W'.-4 

O. eaıip renle. heptıı da ,. 

1 Paıİ•İD aon ınodatt Kutu. 
••ıo ortaıırıdalU d•lıkt•a 

JÖrebilırsiaiı 

[,.veler mümkün oldup 

' 

2 '"""'" edilom;yon daho 
~afif deha İ•c:• bır pudra. 
(ba•alaadırılmı,) dır 

1 Yani •• ntfıa kolca adet. 

3 F ran .. 1110 ~dı hava1e•ıa
df:lı:İ c;celden lı:oklamıt 
bia.,;oi bulaeakıı•ıı., 

4 BütUo ,-Ü• ••lt't ~unu 
cGnlı:i ··Krema lc.öpür\1" 
ile karı,lınlmıtlır. 

CGı•I ·· F"laİf1lat '' 

5 rüırlr •e 1•f"'tsr· 
daa "•J• terl•N•· 
de• k•Uiy•a .. üte-

• ·.,· <\ · ,\~~~ ·~~·.· 

.·f itsA'ısız ·r;,iizE~iif<~E BIR.T[~.'~ 
. . . . ' ~ ' , . ~ ... ,...... . . 

Haydarpaş• lisesi satınalma komisyonundan 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu yaWı talebesinin Mayıs 1941 gayes:ııe ka

darı 78.000 muhtelit parça çama~ırını.n yıkattırılması kapalı zar! uısulile ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29.XI.940 Cuma ııünü saat 15 de Beyo~lu İstiklAI caddesi Kari 
man karşısında liseler alım &atım komisyonu binası içinde toplanacak komis
yonda yopıJacakhr. 

Tahmin bedeli .-6850, lira ve ilk teminat <514> liradır. 

İstekliler sartnameyi okulda görebilirler. 
Eksiltmyee girmek i"iteye-nlerin sartnamesinde yaz.ıh vesaık t ilk tenıinat 

makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklif mektuplarını ek Htme sı:ı.a

tinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde başkc.ınlığa ver
meleri. 

Zarfların kanun! şekilde kapatılmış olması ve posta ile gönderilecek tek-
lif mektuplarının zamanıodo. &elmi~ olmalan lftzımdır. (10672) 

TiYATROLAR 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
13/11/94.0 Çarşamba 

~nü akşamı saat 20.30 

Takımı Arasında Ayak 

KOMEDi YJSMINDA 
13/11/940 Çarşamba günü 

ııktamı saat 20.30 da 

D A D 1 

Hurda demir 
ticareti 

Alman _ Sovyet münasebetlerinin 
dostane olması, her ru nıemleket siya
&etinin a:ığlam ve devamlı esasını teş

kil eder. Molotov'un ziyartl de bu esa-
1.ı. n1listenit bulunmaktadır. 

BucUnkU vaU.yeUerin fevkinde olan 
bu esas prensipi, ıüntin doğurduğu 

vaziyetlerin yanı taraflardan birini iç
gAI eden harp hfldiselerinin de feı.·kin
dl'rlir. Bunun içindir ki bugünkü harp, 
her ık~ dPvletin ml.ışı.erek hudutlarınd-ı 
normal \·e hakiki vaziyet .ihdas etmek 
azmıni hiçbir J.ureUe ihl:ll edememiştir. 
Bı!jk.s., İn&iliz enıperyalıst harbi, bu 
ycnı n,;zama hareket noktası te~kil et
mııı:tır. 

Hurdn den,ir, bugüntin en k~rlı ti
caret meı.·zuu olmu.ştur. Bjr, bir buçuk 
sene ev\·tl, yani Avrupa harbi başla
madan kilosu 11 - 12 kuruşa olan lama 
ve potrel demJrJf"rln<.> bugün azam! 
23,5 kuruş fuıt konnm§tllr. Hurda demir 
de buna muvazi olarak bir hayli yük
selm~tir HattA

1 
biı· çok ahvalde, hur

da demır ticareti, her şeyden kdrlıdır. 
Çünkü, hazan kilo ile hurda fiatına a
Jman demir parçalan arasında bugün 
lüzumlu olan ve piyasada bulunmıyan 

:~~;~=~~r=:€:?t:~;:~::::~ ıı·•ı!!ls•t·a·n·b·u·ı·av·a·k·ı·f·l·a·r···d·i·r·e·k·t·bıı.•r
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U.";•u·nl!ld•a·n··l!!ı ı:~;7~!::~=:~b~:7~7·~: ~~~~ 
Y fiatla satmak mümkün olmaktadır. 

stoku bulunduğunu beyannome ile bil- •••••aa••llll••••••••ıı::::::o•••,.•-m:ıaıl!m• / Bir arkada:ımızın hurda demir hakdirdiği halde yapılan kontrolde 113 

i tikb<.thle, bulün tahrip kuvveUeri, 
d.:ı·nıi surette, bu yeni niı:nmdan hariç ı 

tutuhu:·aktır. 

DemC'k oluyor Xi1 Alman _ Sov;rel 
;miına<ı<'bctlt>r, tıomamiyle yapıcı bir 
proJ1,ram ti.zerine dayonmaktadır. Bjr 
t.ar<ıfdan, bu münasebetler, mevcut ol
mal(.::ı ba.şl:ı.tlığındanberi, her iki tara

ta fayda.Jı ve rr.üessir olduğunu isbat 
etmivtil'". 

Londra, 12 (A .<\.) - Times gaze
~si ba$makalesinde diyor ki: 

llııler, Molotofu Berline davet et
mekle, nazi pohlikaınnın gittikçe artan 
durgunluğunu karşılamak için yeni bir 
teşebbü.s daha yapmaktadır. 

Von Ribbentropun 15 ay evvel ~fos
kova,a nasıl bır iıtical ile git.mil oldu-

balya bulunmuş ve bu hususta tahltika- Kıymeti Pc-y ıkçesJ 
ta başlanmıştır. L. K. L. K. 

Kayıp köpek 
İkinciteşrinin 2 inci Cumartesi 

gUnü orta büyüklükte erkek siyah 
bir Rus köpeği kaybolmuştur. Bu
lan1n 10tfen Türkiye hayvn.nlan 
koruma cemiyetine haber vermesi 
rica olun.ır. 

Telefon: 80244 

157 68 

267 10 

413 68 

1 193 68 

427 36 

248 84 

funu hatırlatan gazete1 Molotofuo se- 427 36 
yahatını bu kadar zaman sonra dahi 

tayyare ile değil, lrt>nle yapmıa olına-
sına dilde.ati çekmektedır. ?91 02 

Gazete devarıı ediyor: 

Mololofa bu seyahati yaptıran sebep

ıı 85 CaTJiYıJr:eoirde sira "öda!aii nanı an katında 4 No. ıu oaa
nın tamamı 8722 

2-0 05 Mercan Dayebatun mahallesinde Kızlarağruu luını üst kaL 
ta 12 No. lu odanın tamamı 7187 

31 03 Çarçıda Zincirli ban list katta 13 No. lu odanm tamıınıı 
7181 

14 65 

32 06 

18 52 

32 06 

69 50 

Çn~ıda Zincirli han üst katta 19 No. lu odanın tamamı 
7182 
Çaşrı Zincirli ban üst katta 10, l1 No. Ju odanın tama_ 
mı 7176 
Mnhmutpaşa Daye hatun mahallesinde Kakllar hllnı U'1 
katta ı, 2 No. lu odanın tamamı 7144 

Cerrah paşada Dav utpaşa mahallesinde Bozacı odaları so
kağında 16 mükerrer No. lu 2 odalı ahşap hanenin tamamı 
7197 

Koca Mustalapa.şa da Cambaziye mahallesinde eski Mi~eU 
mescit yeni Abdullah dede sokağında 2 atik 20 cedit No. 
lu beş odalı hanenin tamamı 7194 

ler üzerinde tahminlerde bulunmak: Yukarıda yaz.ılı em15;k satılmak Ozere (15) gün müddetle açık arttırma
laydasız olur. Belki de kendisinden biL ya çıkanlm~tır. İhalesi 20/11/940 Çarşamba günü ı;aat (15) de icra edilece
hassa teslilıat sahasmdo daha fill bir ğinden isteklilerin Çemberli\aita İstanbul Vakıflar Başmtid!lrı;retl Mahhllilt 
yardım koparmalı: istenilmektedir. Kalemine müracaatları. (10450J 

BOY OK TARiHi 

\
kında tesbit ettiği aşağıdaki intibaat, 
hurda demir ticaretinin bugünkü e-

l bemmiyetin i~barilz ettirmek nokta
sından ço kşyaanı dikkattir. 

* Coktandır ıörmedijim bir arkadasa 
rastladım. Biraz hoşbeşten sonra: 

- Nerelerdesin yahu.. Ne yapıyor
SlDl? diye sordum. 

Cevap verdi: 
- Biliyorsun ki, koltulq;uluk, mo

bilyacılık yapıyordum. Her şey ateş ba
hasına çıktı. Yay bulunmıyor. Kuşak 
bulunmıyor. Eskiden otuz beş liraya 
yaptırdığımız takımları şimdi 62 lira .. 
ya yaptırmak mecburiyetinde kaldık. 

İş ve k:lr azaldı. Düşündüm taşındım. 
Hurda demir ticaretinin çok kArh oldu
ğunu söylüyorlardı. Hesaplaır tasfiye, 
dükkanı devrettim. Bir bcrdacı lle or· 
tak oldum. Allaha şükür, a:ül gibi ge
çinip gidiyorum. 

Duyduğumuza göre, havadan para 
t.azanmağa merakh ba21 açıkgözler, 
mezarlıklardan parn1akhklar1 söküp 
satıyorlarmı.ş. Bunu gazeteler de yazdı. 
Hatta, boş evlerin pencere parmaklık~ 

başına geçerek yolo çıktı. (H. 950). bin kisilik bir ordu ile Macarigtanı !arını söküp satanlar bHe varmış. Bun-
·---· --------------------- Rumeli askeri daha çok evvelden Türklerin elinden almağn azmetmişler- lar, tabi!, hırsızlık \'e ı:ayrımeşru ka-

[I Balkanları aşmıştı. Anadolu askeri Ca- di. .ıanç. Bunlara o kadnr det,'il de, asıl 

ROMAN No: 49 

fr:;&·~··nn;, ~111 i nakkaleyı geçerek Fili beye yetişti. Bütün bunların başında Almanya im- şuna şaştım: Kanalizasyon kapaklarını 
[~ _:-._o1111'll_lll •• •lllll1111ı.IM.!,Alll.llı;..;;;;.O-ll-l.l~ .. _ .. _aı Kanuninin bu scferı tam bır ask.er! paratoru vardı. Harp Almanya ile de- söküp s~lanlar bile varmış. Bu, para 

l~B[E[~iLıtnl fi ·~~- se1'erd.ı. Fcvkali'ıde itina edilmişti. mektı. 1 
etmez. Çünkü, o kapaklar tonttur ve 

' .ı. .ı. .ı. • IJ llf ~ "1f • jlJI ~ ~ it Ji' .ı. Budın Beylerbeyi ve muhafızı SüJey- İşbu yüz btn ldşiiik kuvvete Budin kilosu nihayet 7 - 8 kunıt < er. 
. l man Paşa tekaüde aevkolundu. Yer~e 1 Beylerbe~. Bali paşa, sekız bin .Türk Daha garibini duydum amma, doğru .. 

Y M S • K J Balızade .Balı Pa,,~ Beylerbeyi tayın ceng~ven ıle karşı koymuştu. Budın ve. su inanamadım. Belediye, yeni açılan 
azan: • amı araye edildı. Peştede topçumuz Jruvwtll idi. Düş-

Eminönü meydanında, köµrüotin yaru-
Türk Serhad Beyltri ve kale muha-ı - Afemleektinize avdet edebil.ini-• Balı Paşanın dört bin maıyyet askeri ma~~ gOz açtınruyord~. na dört beş boru dikerek, aralarına dört 

tıı.ları muttasıl budullanru tevsı et· nız .. Seferi bumayun il.An edilmi.Jtir. vardı. Düşman çok külhyeth gelip kar- Türk topçuları o vakit Almany~a ~e 
Dedı. sı yakadaki Peşteyl muhasara etti . .Ba- sair hükômet topçularına çok faik idi- parça zindr koymuştu. Dikkat edersen ıneğe çalışıyorlardı. . 1 görürsün. O dört parça zincirden birisi 

Kral Ferdinand ise eskı oyuauna de· Padışah1 ve, Veziri<1.zam ~tan kül- lı paşa derhal Istanbula haber yolla- er. 
vam ediyor, Türk kuvvelJerinın hudut
larını tevsi.ine karşı koyuyordu. 

Ferdinand, bir yandan İstanbula ye
ai sefirler gönderiyor, diğer taraftan 
ıliı seksen bin ki.şiliJı: bir ordu ile Pee
Myi muhaı::araya klyam eyleyordu. 

Fakat, Kral Ferdinandın sefuj bjr itı 

l<iremedi. lfaUA Pııdışah, oetıri buzu -
runa bi.le kabul etmedi. 
Veurilıam Rustem paşa idL Setiri 

tehdit eyledı. Ve, şu sözleri söyledi: 

liyetli mühimmat ve erzak tedarik edip maltla beraber Bosna valisi EvLame pa- Yüz bin kişilik dt\şman kuvvetinin kaldırılmış. Duyduiuma göre, demir 
orduyu mükemmelen hazırladılar .. Se- ~adan ve, Poçega sancakbeyi Murat 

1 

yegfule zatı muhtelit olmasında ıdL para ettiği içın, bu zinciri, açıkgözün 
tere erken çıkılıyordu. Askenn içeceği beyden aceJe tmdaı istedı. Muhtelit askerler, muhtelit kuman- birisi oradan söküp aşırmış. BUl'Ul inan
liiuya kadar n1exxare- ıJe ta.~ınacaktı. ı Evltıme paşa, derhal üç bin kişilik danlar, m.uhteliı fikirle~ düşman ordu- madım. o sökülen zincirin. burada 
On bmlerce tıçı ve, köseleden yapılnuı bir kuvvet yolladı. ı sunurı se\k ve idaresını zMa ufratml.$- mürur ve ubura mini olacak şekilde 
kırbalar hazırlandı. Murat Bey de bin kişilik sipahi kuv-ı tı. görülerek belediye tarafından ı;ıkanJ-

İstanbuJdan Budin'e kadar menziller vetile derhaJ yola çıktı. Düşman ordusu Düşman be;taeUe hareket ediyordu. dJğını zannediyorum. Fakat, böyJe ol-
lturuldu. Mü.h.tm.rnat ve erzak yığddı. ise müthiş derecede kuvveUı idi. Sek- -e~e){tl:unw eı.retWJld ;;ıpeA~z \.Lollcl..ıvH sa, sonda tek kalan boru, yahut ka.mğı 

Üç Y\İE parçı Türk gemisi Tunaya sen bin kişilik bır ordu ıle gelmişti. !arla vakit geçirdiler. d• çıkarmak lizımdı. Bu zincir eğer 
,µ-eli. Bu. üç yüz ıemi mühimmat ve Yalnız Almanların kırk bm munta- Budin ve, Peşte kalelenni muhafaza-
erzak yüklil idı. T•darikAt mllthişti. A- ask . ard A tu h ya memur sekiz bin silAhsör Tiırk top-zam E>rı v ı. YUS ryanın mu - . . 
vusturya ve, Almanyaya karşı muazzam . . . . 1 tularnuzın ateşıJe dilsman hilcumlanna 

hakikaten aşırlldıysa, nihayet kiloAu
nun 30 kuruştan (ozlay-a aablaııuyııca

~ı muhakluık\ır. 
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İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Rf"r yem.e:ktC!n r;onra. l'llndt- Ö('dt"f~ muntazaman d.&,Jerbılr;I tırcalaymı:ı. 

Gctyri menkul açık artırma ilanı 
Gaziantep İcra Memurluğund D 

Gcız.eı.ntepte Ahmet Ham~i Da.iye o!an borcundan dolayı ı.ç:k artnnrı• 
1rctilc satıln.asu'~ karar veri.len Ga ::-=... nteple l\1ahmut Daı \'Crescsiııde11 

karısı Fcılnıanın t.:ıpuc,ın 9-9-940 ıarıh '-'e 30 cilt ve 15 num31"3 :.ında kayıtlı 
Sf'ngi ta.vıl mahalle ınde Eski Saray okağında sc::ığı tr.riki~m ıu G0<'('. · 1 
l\1üneı·vcr \·e ";.,ırcktı'"J ve J\.ltiftu oğul rı Ahmet hanesi arkası t rık ~!11 , !! 

·ahibi senet c:ubunhanesi ile çe rili ve tamamı 50,000 lir;» dcğPrli 2071 
~!. ?\I. ve garp C'CPhC.!.'lldc 7 kemer itJ :ıdn bir f...ırzl dukkfını b·r kahve ve in .. 
hi arl.:ır tuz ambarı btınun uzerinde beş oda salonlu bir ev ve yine dört od.ı 
b: · sulonhı bir evi ve cadde cephesi ·de dokuz kemerli be~ mağaza bunun 
üzerinde dört od.,. ve bır salonlu ve halen İş Bankasının tahtı ışgalindc bir 
cvı ve yine bunun üzer.inde yedi göz ve bir salonlu Osmanh &nkafının i~ga

l'nde olan bir evı ve ayrıca girm~ye .11uhsus büyük bir cünıle kapısı ve 
bundan b~şka fevkant 28 oda ve tah .ınf 17 odayı ve bir h. l.:ı_yı ve ayrıca 
bütün evlerin ayrı ayrı halAsı bulu, ın yeni inşa edilmiş kdrgir hanın 
40320 t:ehim itiborile 3!1010 ~ehmi.nin sekıı.de bir hissesi 4-12-940 Çarşam 
• günü ~aat 15 te Gaz:antep belediye- si önüııde sahlacaktır. 

1v1ezkUr gi..i.n ve saatte talip olanların arttırma mahallinde hızır bulun· 
maları \·e talip olacaklar rnuhamme.\ kıymetin t;-; 7,5 niıbctindc pey nkçe~ı 
vermeleri hizımdır. Arttırmada en çok arttıranın üzerinde bırakılır. Ancak sU
rüJen pey gayr~menkuJJn muhammen bedelinin en az ~- 75 ini bulm:1i"ı ş:ı.rt
tır. 

Bu bedı;;lle talip çıkmazsa arthran'.arın teıahhUdü baki kalmak üzere art-.. 
hrma 10 gün ınüddetle ikinci arthr na günü olan 14-1?-940 Cunıartesi gü
nü saat 10 da yine aynı yerde yapılı•·. Bu arttırmada goyrimenkul her k:ı.; 
kuruşa çık~ çıksın en çok arttır~na .ihale edilir. Şu kadar ki bu gayri
menkul üzerinde rüçh~ni haiz olan 3lacaklttarın alacağı mccmuunu geçme
si lliZlındır Bu gayrimenh-ı.ıl~in aç\k arttınna şartname~i 21-11-940 tarihinden 

itibaren herkesin göreC'cği bir şekHde icra dairesine talik edılmiştır. Arttır .. 
maya iştirak f'dcnler e:art.,rmPy. gör 1ilş ve münderecatını kabul etmiş sa
yılırlar bıı g;ıyrımenk .ıl b?Prinde ipo"ek \•cya ·ai: bir hak JdC: .a edenler en 
il7. 15 gün evvel e\~rııJı:ı mUsbitclerHe >cra dair:-·ne n1üracnnt E>tmeleri aksi 
talt:dirde ha.~la ·ı tapu sıcjJJ 1e ~1'bit oln1adık~·a payla~tırılmadan haric kala
cakları ve tellfıl:ye ilt- iha!e pulu oh"ıya att olduğu il:ln olunur. (384} 

Bayanla:-ımızı ayhk üzüntülerinden 
Kurtaran gayet uhhi, ufak, yumutak ve en ince elbise

ler altında bile belli olmıyan 

FE L ve 

Yeni anıbal5j VC> daha mütekftmil b1 .. şekilde 8 Hk ve 12 lik kutu1arda yeni
den piyasaya ('tkmı.ştır. Eczanelerde, tuha!iye ve parf'ilnıeri mag:ızalarında 

ve kadın berberlerinde bjzmetlerine hazır olduğunu arzedcriz. 

Gayri menkul Açık Artırm• lrarıl 
İ.sta.nbuJ Dönlıln<'Ö icra Meınurlu iundan: 

Borç ı~in haczedilen Fatihte Eski Haraçcı Muhittin Bcyl Ki, ma tı mahtı1 .. 
lcs:nin Ketümmeller l'Ok ~nda e~ 3 mükerrer kapı 2129 ada 22 parı:;rl nu
maralı Fatih Sultanrr1chmet VaktınW\n 149/28 metre nıurabbaı rsanın tama· 
men açık arttırma ile paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Gayriınenkulün 
vaziyeti ve evsafı: 

J\.Iezkür arsa: Halen 17 Taj nurr:a !"'ayı taşımakt.adr. Hududu; Bir tara!J 
Mümln Bey hane ve bahçesi, bir tarafı Hüseyin Üni ar.o::ası, bir tarafı hoca 

ismaH hane ve behçe-..:i \·e taralı rnbii tarikiiı.m ile mahdut~ur. 
Kıymeti: Beher metre .rabbaı 6 Ura hc~abile tamaınına ehli \: 1kıı1 tara· 

tından 896 liro kıymet takdir cdilmi' ;ir. 

1 - şbu gayrimenkuli.ın arttırma ş:u-tnamesi 15/11/940 tal'ilı.!ııden itibaren 
939/459 numara ile İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin l\.Iuayyen numarası
mda herkes!n görebilmesi için açıktır. İlônda yazılı olanlardan !azla malö
mat almak isteyenler i:bu şartnameye ve 939/459 dosya numar:ısile ınenıu .. 
riyetimize müracaat etmelidjr, 

2 - Arttırma:>a. iştirak için yukanda yazılı kıymetin ~~ 7,5 nbbetınde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. Madde 124 . 

3 - İpotek ııahibi alacaklılarla diğer al~kadarl~rın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayrimenkul tizerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair o ... 
lan iddialarını işbrı Utln tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbitele
rile birlikte memuriycttmize bJıdirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
ıicHi ile sabit olmadıkça satış bedelin:n paylaşmasından hariç kaJ•rlar. 

-4 - G&.ter11en günde ~ tırmaya iştirak ede:ıler arttın.ıa şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malU.mat aJmı~ ve bunları tamamen kabul etmiş ad v• 
itibar olunurlar. 

5 - Gayrin1enkul 5/l:!/940 tar:hin :ie Perşembe günü saat 14 te.:ı 16 ya ka-
dar İstanbul Dördüncü İcra :P.-temurluğcı.nda üc; defa bağırıldıktan sonra en çoı< 
arltırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 
ıini bulmaz veya satış lıiteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bu

lımup ta bedel bunları!? bu gayr"menkuJ He temin edilmiş alacaklanntn mec .. 
nıuundan fazlaya çıkmaz.sa en çok art:.ıranın teahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 10 gün daha temdit edill'rek 20/12/940 tarihinde Cuma günü saat 14 
ten 16 ya k:ıdar İstanbul Dördüncü icra Memurluğu odasında arttırma be

deli satış isteyenin alaca1;,.'1.na rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri
menkul ile tenıln edilmiş alacakları mecmuundan fa:ılaya çıkmak şartile e11 
çok arttırana ihale cdHlr. Döylc bir bedel elde edilmezse Jbale yapılamaz. 
Ve satış talebi düş~r. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal vey:ı verilen müh4 

let içinde parayı vermezse ihale karBrı lesholunarak kendisinden evvel d 

yüksek teklifte bnlwıan kim.. tı "lıniş olduğu bedelle almağa razı olursa 
ona, raz.ı olmazsa veya bulu·11naz:,., ııe.nm 7 gün müddetle arttırmaya çıkarı .. 
lıp en çok arttırana 1ha1t> edilir. İki ihale arasındaki fark ve ge(en günlct 
için yüzde 5 ten hr:s&P olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hi.Jknıc ha.cet 
kalmakslzm men"luriyet..imizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli olarak ;valnız tapo ferağ barcıoı yirmi senelik 
Vakı! taviz bedelini ve ihale karar pularnı vermeye mecburdur. Müt"'.'rak!fll 
vergiler, tenvirat ve tanzilat ve telUıliye resminden mütevellit bfolediye nı-
.-umu ve müterakim vakıf ica:resi a1ıcıya 
teı:ızil olunur. işbu gayrimenkul yukarıda 
düncü İcra memurluğu odasında işbu HAD 
dairesinde aatılacajı il~n olunur. 

ait olmayıp arttırma bedelind"T1 
eösterilen tarihte İstanbul Döf"" 
ve gösterilen arttırma şartname~ 

(385) 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlUQUnden 
MubalXU0"1 bed~li (1780) lira olan llOOO Kg. Standart 1060 No, lu yağ• 

ftlyB emsali (22.11.1940) Cuma ııünli aat (10,30) on buçukta Hoydarpoşa oar 
binası dalillindek:i komisyon 'Lara1ından açık eksiltme usulile satın alınaca•" 
br. 

llu işe ıirmek isleyenlerin (133) lira (60) kuruşluk muvakkat temln•1 - İbrahim p..- Viyananın kalesine 
ancak bir parmak ile dokunmuştur. 

.Ben, ıellrııem iki elimle sarılacatmı. 
Sefir, Rtıırtem paşanın huzurunda tl\

ııedi Ve&irıham ııon o<i> olarak la: 

bır sef•rdl. !elif asken ile Italyanın ve ispanyanın J kal'Jı koydular .. Yiız bin kişilik düs-
Nkerl intir.am w asker! iaşe emsa.ll da Felemenk: bükOmetinin de kıtt bin- n1an ordusu bir avuç Türk serden.geç-

aörülınmıif derecede mOkemm~dl. den fa&la tikerleri vardı. ı tilerini 1'eDe.ıni.Yordu. 
.Pıı<lıtah., Niaan bidayetinde ordunun Avrupa, üzerimize yürün1üsı:ü. Yüz (Da.lıa ..-ar) 
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