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lngilizlerin Ak
deniz Hakimi
yeti Perçinlendi 

" = 
lngilizlerin 6ir •«• hcu

lıını İl• ''"'""" tlonannuı•ının airaJıiı H tlalta tla 
ağrıyacağı büyiilı soyial, 
6iitün Alıtleniztl• lnail~
lerin ıeulıalceyfi H aiyaıi 
wuiyetlerini çalı tolcviye 
etlecelrtir. 

Ycuan: AbiJin DAVER Taulataam merllnl A tmaaua uauı.I ririnltt 

D 
talya, YW1anistana taarruz 
ettiii zaman, yiae bu sü
tunda yazdıiımıa 'bir ynı

da bu hareketin, ingilterenin ek-
' 1 . meğine yai ıürdüğüuü IÖy emış-

tik. Çünkü, halyanm harbe &irdi
ii gündenberi, ingiltereni~. b~rt; 
tini çektiği deniz ve hava uslerını, 
İtalyanlar, kendi ellcrile ingilizle
re petkeş çekmişlerdi. Bu kıyme
tine paha biçilmez sevkülceyş~ b~
diyenin teşekkürünü edada, lngı· 
lider b~ gecikmediler. italyanm, 
Yunanistana saldırdığının tam 15 
inci gecesi Taranto üssüne yaptlk
ları baskınla italyan zırhlı filosu
nun yarısı ile 2 kru\•azör ve 2 mu
avin kruvazörü tahrip ettiler. İn
filizler aynı üsse tekrar hücum e· 
derek limandaki dokları ve 4 nak
liye gemisini daha tahrip ettikleri-
ni bildirmişlerdit· • 

italyan deniz kuvvetlerine indi
rilen ilk müthi~ darbe, ingilizlere 
pek ucuza mal olmuştur; (Ünkü, 
yalnız iki tayyare baybetmişlerdir. 
lngiliz zayiatı, italyanların iddia 
ettikleri Jribi, alta muhakkak ve üç 
muhtemel düşürülmüş tayyare ol
ıa dahi, kazançla zarar arasında hiç 
bir nispet yoktur. Çünkü bu takdir
de de, lnKilizler tlokuz tayyare kay
betmek babaPBa, Akdenia bikimi
yetini perçinlemişlerdir. 
İngiliderin kazandıklan Taranto 

italyan ric-j 
ati devam 
ediyor 
Draç, Görice 
ve Avlonya 
Bombalandı 

hava • deniı zaferinin sevkülceni Bombarıbman ecllluı Görlce. Dr&iı n 
ve siyuJ nelicel~ri mühimdir. A•lon7aıun 7erlerlal l'ilterea Jaarlta 

Sevkillce1tl neliceler: halyan 
donanması, kat'i neticeli bir deniz 
harbi itibarile taarruz kudretini 
Yiiıde elliye yakın kaybetmiıtir. 
Çünkü böyle bir muharebenin en 

Atina, H (AA.) - Yunan ba.ş
kumandanlı~ının dün akşamki 18 
numaralı tebliti: 

•Tavvarelerimiz Görice tayyare 
meydanını bombardıman etmiş ve 

(Arkası Sa. 3, Sil. 7 de) 

A&KERT 
VAZIYET 

lagiliz hava haki. 
mi yeti arif esinde 
Yunanistan • İtalya harbi hak

kında ıelen haberler İta}yanlann 
Epir'de hafif de olsa ric'at ettlk· 
lerini, merkezde ise Yunanlılann 
Pindus'ta indirdikleri darbenin 
semerelerini toplamağa devam et
tiklerini, Görke cephesinde Yu
nanlıların yeni mevziler ve tepe
ler i&gal ederek iehre biraz daha 
yaklaştıklarını bildirmektedir. 

Taranto darbesi ve yeni hava 
hilcumları İtalyanın YunanlıtanJ 
harbe icbar etmekle İngilizlere 
kendisini daima rahatsız edecek 
yakın üsler kazandırmış oldulu
nu vilzuhla meydana vurmakta-
dır. 

Taranto darbesi gibi darbelere, 
İtalya sanayi şehirlerindeki aske
ri fabrikaların sistematik bir §e- j 
kilde tahribine, Arnavuthıktaki ı 

ordusile muvasalayı temine çalı

şırken İtalyan nakliye ve iaıe ve 
hatta bunlara refakat edebilecek 
harp ıemilerlnln uğrayacakları 

baskınlara intizar etmek yanlış 

olmaz. Akdenlzde Fransız donan
masının yardımını kaybeden İn
gilizler Taranto derbes.ile donan
ma muvazeneslnl tekrar lehlerine 
tevirdiklerinı lsbat ettikten sonra 
ılmdi hava hAkimlyetlni de tama
mlle ellerine geçirmiş olduklaruu 
lsbat edecekleri lilrılerin arlteain-
de bulunmaktadırlar. ıır. D. llliibim unsuru olan Zll'hlılarının 

Yarısı, Taranto harp limanında ha
rap ve perişan yatmaktadır. Artık, 
İngiliz donanması, bütün Akdeniz
de, daha emin ve daha rahat çah
tabilir. Bu sayede, meseli Korf'! 
Veya Girid gibi itab aya yakın ve 
nıübim adalara İtalvan donanma
sının himayesi~de, b·askın şt!klinde 
bir ihraç harekeli yapmak ihlunal 
ve imkanları sıfıra yaklaşmıştır. 
ingilizler, italyanlann Sicilya ite 
Trablusgarp arasında, kaçak ve ka
çamak olarak yaplıkları muvasa· 
layı d~lıa iyi tehdit edebilirler. 
Bundan sonra, italyan donanma
sı bövle baskınlara uğramak kor-

Belediye Reisimizin 
iki senelik faaliyeti 
lstanbul, Dr. LQtfi Kırdar11i ite ba,
lamasından sonra plinh imar faa
liyetine sahne olmıya ba•l•mıttır 

kusil~ Adriyatik denizinin ılma- Vali ve belediye reısımız doktoı t 
lindeki eski Avusturya • Macar Lutfi Kırdar. İstanbul vah Vt! be· 
lıarp limanı Pola gibi uzak üslere i 
~ekilınek mecburiyetinde kalacak- ledive reisli2ine tayın olusunun • l 
lır. Bu da Yunaoistanın garp ıa- kinci yılını bır hatta sonra bıtıre
billerile oralardaki Yunan adaları- rek bu muvaffakı..,.etlı vazıfesının 
ili.il emniyetini artt.ır~catı. gi~i, ücüncü yılına ızirecektır. 
ltalyan harp gemilerıııı Adrıyatı~ cİkdam•; ikı sene ızibı kısa bil 
cenubundan uzaklaştırmak suretı
le, hatta Otrant kanalı vasıtasile müddet icinde bu mahdut zamana 
~navulluğa yapılan italyan nak- sığmıvacak büvük isler basaran ve 
li~ahnı da tehlikeye düşürecektır: sehirde hünunalı bir imar faali
rıt~~im 11/12 ikinciCeşri11 gec~sı yeti yaratan Lütfi Kırdarın yıld(). 
~gılıder bir taraftan Taranto us- nümünü tebrik ederken İstanbu

sunu bombalarken diğer taraflırn 
da lnJtiliz hafif deniz kuv\'l•tlt'rine tun kendisini .kazan~.as~n~an sonr_a 
hlensup bir filo Otraot kanalı de- vali ve beledıve reısımızın yaptıırı 
nilen, fakat hakikatte, halyan ve i~l~ri ve de~erli faaliyetini kayıt 
zrnavutluk kıyıları arasındaki en ve tebarüz ettirmejli bir borc VE 

b~r :veri 80 kilometre geni,.liğinde r zife bilmektedır. 
ır box. 1 b "'h" "d \a 1 . ıı::az o an n mu ım gt•cı e L" lf K ·d Manisadan stanbu· 

l!'ırerek ıki muhrip refakatinde u ı 11 ar beraber ilk evvel 
seneden dört İtalyan iaşe vaptı· la aelmesıle h . VaJi ye Belediye Kelsi Dr. L1Ull Kırdar 
rundan ·· r b t ı b" • • ı i işi• ne el kovmus ve se rı-h uçun ı a ırmıs ar, mm c mar . . d rn Bu suretle bir yandan Eminönü 

asara uğratmışlardır. ital) a• do- mizin imarı problcmı~ı . mo e ·d acılırken dıl?cı; taraftan 
lla~masının bü!ük kısmı tahrip neledıyecilii?i müdrık bır ısabet ı•e me\ anı(A k S 4 8 

.. 
1 

d ) 
edılmek korkusile, Taranto, Ot- +.atı..11 sahasına ~eçirmistir. r ası a. ' u. 8 

rant, Brindizi, Bari mmtakasmdan • ...,_.,. • • • ·- "•• •• ....... 

'tek!I?Iek mecburh·etinde '1alınca! K-1-ş•""'·"'· .... H.,._E. D 1yES1 ngıhz - Yunan hafif kuvvetlerı 
\>e denizaltıları da, Arnavutluk li
~anlarına gelip girecek ltalyan 
ıaşe gemilerinin seferlerini büy.iik 
t~hlikelere, friiçHiklere ve ağır za
Y•ata u~atahilirler. Şişli Halkevine Dün 3300 

parça eşya lıedige edildi 

Molotov 
Beri inden 
Ayrıldı -Resmi tebliğ 

Fikir teatilerinin karııhkh 

itimat havası içinde ce• 

reyan ettiğini bildiriyor 
Berlin. 14 CA.A.) - •D.N.B.> : 
Sovyetler Birliil komiser heyeti re

isi Molotof bu sabah saat 11 de Ber
lln"den aynlmıştır. 

Alman hariciye nazın Von Rıbben
trop otele gelerek B. Molotof'u almış ve 
Anhalt istasyonuna ıit!lrmilştilr. Dev
let, parti ve ordu erkAnı istasyonda ha
zır bu!Uhuyordu. 

aESMİ TEBLiG 
Molotof'un dyareti hakkında neDre

dllen ~mı tebliğde ,öyle denil~ekte
dir-

12 ve 13 Teşrinisani 1940 tarihinde 
Berlin'e yaptığı ı.iyaret esnaııında So\'• 
yetler Birliği komiserler heyeti reisi ve 
hariciye komiseri Molotof Führerle ve 
Alman haricJye nazırı Vo~ Rlbbentrop
la millftkailarda bulunmuştur. Fikir tea
tileri karşılıklı bir itimat havası içındc 
cereyan etmiş ve Alm:ınyn ne Sovyct
ler Birllğinl alAkadar eden biltGn me
seleler de lı:arvılıklı 1Ultı.fa müncer ol
muştur. 

MOLOTOF - llİBBENTROP NiııAi 
IllULAJtA 'li 

Berlln, H (A.A.) - cStefanl> : 
Dün akşam Von Rlbbcntrop Sovye. 

(Arkası Sa. 4, Sü. 2 de> 

Mües.f\~f bir ölüm 

Mısır Başvekili 

Kralın Nutkunu 
Okurken öldü 

• 
Hasan Sabri Paıa kıy
metli bir devlet •damı idi 
Kahire, 1'6 (A.A.) - Mısır BatveklU 

Huan Sabri Pap, buıun parlAmento
nun açıhı celsesinde, Kral Farukun, 
Kraliçe Ferldenln, nlde kraliçe Nu

lmın ve daha bir çok yüksek zevatın 

huzurile, .Krahn açılış nutkunu okur
ken yıkılm11 ve ölmüştür. 

Reutcrin busust muhabiri, vak'a hak
kında aşağıdaki t&faJlAtı vermektedir: 
Basın locasında bulunuyordum. 

Nutkun ortalarına dolru Baş\Jekllin se
sinin değişmekte oldugunu ıördOm. 
Bir dakika sonra Başvekil mikrofonun 
Qstilne düştü. Hasan Sabri Paşa nutkun 
yazılı oldulu k4ğıtları elleri ~rasında 
sıkıyordu. Kabine hası ve Kral hane
danı kendisini kaybetmiş olan Baıve
kliln yardımına koımuılardır. 

Hasan Sabri Pqa, içtima salonunun 
yanında bir odaya ıötürülmüş ve Kra-

(Arkası Sa. 3, SU. 1 de) 

Romanya bütün 
kuvvetlerini 

terhis ediyor 
Londra, 14 (A.A.) - Berlinden 

bildirıldii?ine ®re, Bükresten Al
man istihbarat aiansına ızelen bir 
telgraf, Başvekil General Anto-

nesko tarafından Romava hareke
tinden evvel ımzalanun fakat şim· 
diye kadar nesrediJmemis olan bir 
emirname mucibince, Rumen aske-
ri kuvvetlerinin. kara, deniz ve ha• 
va ordularının. hevetı umumivele-
ri itibarile terhis olunacailını bıl· 
dirmektedir. Terhis varın öileden 
sonra başlıyacaktır. 
•••• $4 

,A. ... ~~Y AR 1 N ,., 

TiYATRO TENKIDLERI -Sivasi neticeler: İtalyan donan
ınaınıın böyle bir baskınla zırhla fi
losunun \"arısmı ve iki kruvuöril
nii kaybetmesi, Akdeniz kıyıların
daki devletler üzerinde mühim bir 
tesir husule getirmiştir ve daha 
da. ~etirecektir. in2ilterenin müt
tefıkleri olan Yunanistan ve 
1'1ıs1r1n maneviyatı elbette daha 
kuvvetlenmiştir; Yuıoslavyanın 

Halkev1erine, kahraman erleri
mize kış hediyesi teb~rruatına dun 
de devam edılmıs. Şı~h Halkevı 
sosyal yardım kolu buyuk komıte
si dün ikinci toplantısını yapmış, 
dün de, muhtelıf kımseler taraf,n
dan 3300 parça e ) a ıel>erru edil-

Ayak Takı-
miştır. Evvelki yekünla ·b~raber mı Arasında 
teberruat yekünu 4500 parçaya ba-
lıfr olmuştur. Bır hafta icerisinde 
bunun on bını aşacağı anla~ılmak~ \. Y A Z A N--==~ 
tadır. '· 1 · E T Be~otlu Halkevıne dün yapılan S El A M 1 Z Z 

(Arkası Sa. 3, Sü.' da\ (Arkaııı Sa. 3, Sü. 3 de) 

I 
Bir bombardıman tayyaresi he defi üurıne bombalannı all)or. 

UZAK ŞARKTA 

lngiltcre Baş
kumandanlığı 

---·---

HAVA HARBİ 

Almanya üstün. 
de geniş harekat 

---· ---
Uzak Şarktaki lngiliz ngilizler, Berlin, Ha-
kıt aah takvi'·e edildi novr, Kaleyi bombaladı 

Uzak Ş&rk'ın e.n mühim noktası olan 
HiNDiCİNİ 

Londra, 14 (A.A.) - İngiliz ha
va nezaretinin teblığinde denili:~or 
kı: Çok anı musaıt hava şartları
na rcı~rnrn, dün <1cce Bcrline kaışı 
yapılan h:.tcumaa Schlesi c c r ga
rı, Grunccald mnr andız ~arı ve 

• nskeri hedeııer ngır surette bom-

1 

bard mmı edılmıştır. 
K lo '\'a elektrik santralına, 

. Duı!.burg ve Ruhrort nehır havuz-
larına, D rtmund, Dus E.'ldorf en
diistri hcdcfle.rmc ve Linpi rt yük
ek f rınl-:rına da taarruz edilmiş, 

bu hedC'.lcrc isabet vaki o]dugu gö-
(Arkası Sa. 3, Sü. 6 da) 

Krul Faruk'un Nutku 

Mısır Bütün 
ittifaklarına 

sadık kalacak 
---·-- ..... 

Mısır istiklal ve tamami-

Ruzvelt 
Seyaha
te çıktı 

,---·---
Reis Ruuelt Amerikayı 
alakadar eden m(saleleri 

tıtkik edecek 

Amerik• 1941 e k•d•' 
26 harp gemisi yapacak 
Vaılngton, 14 (A.A.) - (Stdani): 
Rooaevelt, Birl~ik Amerikayı ali 

kadar eden dahili ve haricl meselele~ 
ş(lk(inetıe tetkik edebılmek içın Poto· 
pac yatıyle dort gilnluk bir seyahat• 
çıkmıştır. 

AMEJlixA HAR.İCİl f.SiNDE lJZl'N 
Bİll GÖR(\ŞME 

Va ington, 14 (A.A.) Frnnsn bü-
yilk clı;i$i, harıciye nazırı muavlnı B. 
Summer Vellcs tarafından knbul t!dıl~ 
rek kendlsilc uzun bır gorlışme yap, 
mıııtır. 

(Arkası Sa. 3, Si.i. 3 de) 

Afrikada büyük 
harekat yok 

~--~~ .. --~~~ 
lngiliz tayyareleri f aa. 
liyetine devam ediyor 

-~-·---

ltalyanlar İsken deriye 

ye yeni hücumlar yeptı 
Kahire, 14 (A.A.) - İngıliz teb

liği: Mısır, Kenya ve Fılıstınde: İş'
ara değer bır hareket olmamışt r. 

Sudanda: Kassala ve Gallamat 
bölgelerinde topçu ateşimizin al
tında zayiat vermekte olan düşman 
her nekadar devriye kollar~mızın 
faal ve devamlı çarpışmalarına ma 
ruz kalmakta ise de vazjyette de
lişiklik yoktur. 

Londra, 14 (A.A.) - ingihz hilk<ımc
*ln mes'ulb'etini deruhte et.mit ol
dulu Uzak Şark arazisindeki müdafaa 
teşkilMının bugünkü hali nazarı itibare 
alınarak, koordinasyonlu bir kontrolun 
temini maksadlle bir Uz.alt Şark baıku
mandanbğı ihdasına karar verllm!ştlr. 

Yeni baıkumandanlık, Cindeki ve 

1skenderiyeye İki Defa 
Hücum Edildi 

İskenderiye, 14 (A.A.) - Dün 
yefinı muhafaza edecek gece itaıvan tayyareleri iskenderi

yeye iki defa hücum etmişlerdır. 
Fakat şıddetli dafi ateşı İtalyan 
tayyarelerini "eri döndürnic •e 
mecbur etmiştir. Hafif hasar ~İ
muştur. Bomba parçalarından da 
pek az kimse yaralanmıştır. 

şarki Hlndlıtandald deniz baskuman- Kahire. 14 (A.A.) - Kral Faruk 
danlıjıyle ifblrllği yaparak :faaliyette Mısır Parlamentosunun açılması 
bulunacaktır. Blrmanya vesalr alAkndar münasebetile irat ettijii nutukta 
milstemlekeleria valllerile temasa h e- sövle demiştir: 
ceği gibi baskumarıdanlık, imparatorlu- •Tahribatı dol!udan batı'\a kadar 
ğun A\•ustl'fllya ve Yeni Zelanda hilkCı- yayılan bu amansız harpte Mısır 
meUcrlle de iıbirllll yapacaktır. (Arkası Sa. 3, Sil. 2 de) 

Orta Okul, Lise mec
canilik imtihanları 
Muvaffak olan talebe muhtelif Li
se ve Orta Okullara taksim edildi 

İngiliz Tayyarelerinin 
Afrikadaki Faaliyeti 

Kahıre, 14 (A.A.> - İngıliz ha
va kuvvetleri tebliğinde deniliyor 
ki: Şarki İtalyan Afrıkasında ık
hardar mevkilnde bir tayyarer.az 
pike uçuşla nhtmı üzerinde iki bit
yük yangın çıkaFmıştır. 

Zulada denize inmekte olan bir 
düşman deniz tayyaresi mitrah•!)z 
ateşile batırılmı.ştır. · 

Harmic adasında bir ~emi ve as
keri hedefler bombardıman edil
miştir. 

Tana ~ölünün şimalinde Azoza 
rnevkiinde bir tayyare meypanına 

h . . d t kt li it 1 d'" M "f .. d.. hücum edilmiştir. 
$f; ;ı~ız en or a rne. er: v~ - ~P ~r. ~n. aaq mu urlüeüne Roma, 14 (A.A.) _ 160 numara-

seler ı-cın leyli, meccanılik ımtiha- bildirilmıst~. . . . lı tebliğde bildirildiğine g~re bit' 
nına ~ren ~alebele~den ka~an-f Kız lisesinde ımtihana aırenler- İtalyan hava filosu, İskenderiye
ların ısımlerı ve venleceklerı mek- (Arkası Sa. 3, Sil. 4 de> de bir kruvazöre bir isaıbet kay-

~ ............. "'"-" _. "' •nn '" detnıistir. 
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Büyük Tarihi Tefrika: 87 GÜN ÜN --~'--~-=-~~ 

AL 1 R ES O L . ~o::;Nl.T~E~i:: . A • , r ., 
Yazan: ZIYA ŞAKIR Dr. Lutfı Kırdar Fınlandıya ve .lWaca-1) Vali, kazaları 

DIŞ-:..~-~ 

POLİTİKA 

Weggand
7

ın 

vaziyeti -
K b 1 A c: h'tlerinin kanlar k r ma Geçen seneki vaitlcriııi, fevka- ' er e o ye 1 1 u u - iade ahvale rağmen )erine getiren • t d l ı · ı dolaşıyor 
dan Abdullah halifelig-ini ilôn etti ::k~~~.r~:~~.~;~ız;::t~~ t:ft; rıs an an ma ge ıyor Yazan: Prole:ıör 

' ' Kırdarııı mu..-affakı)et sırlarından ~---------
biri de hic şüphesiz ki, haklı, ye- d h • 'k d k · 

' rinde ve saıııimi neşriyata verdiii • y 
Dı.,e. havkıraıalan duyunca, halk 1 hemmiyet verivordu. İmamı Zey- Gu'"mru-'-ler e bı"rı"kmı· c mu- ı m mı tar a J 

tar<rlın<lan parualanmakt.:ın kork- n~l Abırlinin.. tamamile münze"i elıeınmiveltir: l'!chir Meclisinin a- Al il L. l • • • fd · 
ınuolardı. bır hayat geçırmesine taraftar J!O- çılışında: ·Amme hizmetlerinin i- man ma arıDJD Çlall rı m&SI IÇID emır ge 1 

E•er ıilicena'l (Zeyneb) in mü· rirnüyordu. 
lası esnasında haJkın · diJt~!eriai ve yeni ticaret anl~masının imzalanması üzerine Finl3.ndiya.-dahaiesi olmasa\'dı, hıç siiohesiz ki * ~iyetlerini kolayca ilham vasıta- .. 

bu Emevi atlıları par~alanmıya İmamı Zeynel Abıdin bu inziva dan memleketimize gönderilmek üzere hazırlanmış olan mu-
sı olan matbu.::t neşriyatına ehenı-mat•J.:Üm olurlardı ... Falı:at Zevneb, icır~· vasarken, (Mekkel de mü- h. 'kt d 'th ı · t ş as la _,,_ ld - o"gr-enı·1mıs· tir ""' miyet venlik .• diyeb muhterem mı mı ar a ı a' e '.V .·mm yo ,-arı ·gı . . 

nı'ttı· kce artan bu heyecanı t~"kın Jıın1 bır ha-d'"e vukua nelmisti kı B ı as nda ka' "ıt sellL .. ıloz demı·r· esya vardır Bu mallar Fin ~ ·~ ~ ~ Valimiz ve Belediye Reisimizib bu un ar ar ı • ~ , ., . . 
etmek: icin, h-en devesının başını bu da, yın· e (Ali Rcsüll alcı·hıne k · k tayı·n· ı'çı'n beklı' yoı·du. ••allar aeldı'kten °onra Fin-.... beyanah gazetrcilere cemile olsun mar ·na yenı ur . ı '" ,. .. 
.....ı,.ı. Halka hı'tap e•-ı'ye b· ·'ıva- b••lı ı· n yenı bır hareketin eseri ı- d. d Jac•, mı• kapaı1acak '"buradan da ı'hr~at mu·;n1kün o--~-~ ~ ""' - diye sarfcdilmiş bir sözden ibaret an ıya an a ug. • • ~ 
rak: ıdı. değildir, Bunun böyle olduğunn lacaktır. 

- Ey, Ali ResUl dostları! .. Beni Kerbela vak'ası Mekkeve akse- •İkdam• nefsinde tecrübe etın~tir. Macaristandnn 18QO Ton Demir 
dinleı·iniz. Bili•orum ki yaptı"ı· der etmez. orada da b;r leessiır ve B' d b . B 1 d' . 1 . c· ,· Gelı'yor G .. "/[" h t ' ~ ır SCM en erı "e ıye ış erıne \'e . ıv 
nız tezahürat, sa[ ve samimıdir. l!.aleyaıı bas t?OSl~rmıoti. Fakat il.ün- dair ~·azdığıınız teukidlcrden yapıl- Macaristaııdan 1800 ton demir, onu U (!$ Q-
Resulullahın hanedanlna gösterilen '!er l!C\'IP te bu teess:ıı· zail olmıva ma>t mümkün ,.e m~kul olanlar Çİ\'l ve çivi imaline mahsus dewir 
hürmet ve muhabbet esendir ... An- ba$bnnca. bır (Hılafrt davacısı) derimi nn•arı dikkate alınmış ve telin bı;g-ünlcrde vola ç:karıla~~ğı 
cak size sunu ta\·sive ederim ki, zuhur ettı. Bu da, taoaa. (İmamı tekliflcrimiı kabul ve yapılaınıya- alakadarl:ıra bildırilrr.i:;tir. Bun
bizim yüzümüzden hic kimseye Alı) zamamnınJa, Ilıb.let maka- cakların neden yapıl:ımıyac:ıı;ı i- lara mukabil Macarista~a .~öndnri
husurnet cöstermeyiniz. basımıza mı na kar~ı son derecede t$tıh.:ı bes- ıah rdilnlişHr. lecck olan KarabüK. fabr:::a~-.-ırn 
l!elen falaketi, kaza ve kadere at- lıven (Zul>eı·rı ın oelu U<bctullah) Bunun bir misoli de geçen gün pik demiri Zonguldr.ktan ihraç e-
(el•01c·kle beraber, ona sebep olan- ıdi. •kaza plakalı otomobiller• hakkın- dilecektir. Mallar hazırlanmaktı~ 
ları da, ancak ve ancak Allahın ce- A.bdıılı•h da. baba,,ı ııiu; son de- daki yazımızdır. Sırf Belediyemiz- dır. 

bakıcı kursu 

Cün 15 yeni rrezuna 
diplomaları verile i 

z.l!),lila ha\.·ale evleı..'ınız ... Kerbl'"l<i recode zt•kt ve sıvasct islcrınde ma- _._ !"· k k · · G" ''kl d k' Al ~ı il ...,n ~ ..,.a parası açırmn ıçın o- uınru er e ı ınan ;, a arı K!Z'l:ıı• ı:a,ta'ıak.cıl:k Mektebin-
cöllcrinde kanlara eadk olan Alı hırdı. Muhterem karilerim iz hatır- toınohillerinc kaza, hatta köp pla- Ticar~t ve;,;:..Jeti alakaduı :ara, ' k 
R -ı·· _ _. b k·ı-ı J J k (1. IIu" ·eı·ı·11) (Ku· de arıl.>11 .Go"nüllü hast~oa ıcı ı esu un arasıı,..,an ın mus ı a ar ar ı: mamı • • - kaları takan otomobillerin sıkı bir gümrüklerde birikmiş ve son z:ı- ' 1 
ile kurtarabildi~·m su hasta ya\•ru- le) Ye l!ttmek üzere hazırlanırken kontrole tfıhi hıhılnıasının zarure- manlarda Alnıanyadan geln:i, rr.ü- hemşireler kur.u. nun 4 üncü dcv
cak, her sevden fazla suktin ve ı:;- ve her kes onu o fıkrinduı cavdır- tinden bahsetmistik. Dünkü gaze- hiın noiktardaki e~yaııın ç•karıl- resi de muvaffakiyl'lİ<' bitm1'tir. 1 

tirahate muhtactır. mıva calısırken, Abdullalı bılılkıs. telerdc ı Çorlu, 2 Maltepe, 2 Kar- ması için hazırlıklar \•aprnalar:nı Bu münasebetle dün Aksarayda-
E•>er (Ali Re>ül) e zerre kadar bu se"ahatı tcn·ic etmıs.. Iınaını t ı ı ç t ı ı u k.. ·· ı i b'I.. · t· B h t Alm••ılar ~ , 2 • a a ta, znn opru, z- ı aırmıs ır. u usus a ~ - ki mektep binasında merasını ya-

hürmet ve muhabbetıııiz varsa, Hıise,·1111, butün taliıkati ıle teşvık mıt, ı Susığırlık plakalı otomobil- la anla~!lmış olduğu sanilma:.:ta-
d 1 1 d - ı E ·ı · k ı l t k d · pılmı~ ve mezunlar n diploınaları er 1a aeı ınız. mevı erın a P- ev cmı<;: L ]erin plikalarının alındığını ıncnı- dır. Bu n1alla.r }"J. ın a pıya.saya 
!erinde, bu çocuğa karsı da bır ha- Cıinkti Abdullah suna cok ivi ka- nuniyetle okuduk. çıkarılacaktır. ,·erilmiştir. 
;et ve husumet uyandırmavınız. naat e:etirrnisti ki, İmamı Hüseyın. Son ıt\inlerdc Belediye zabıtası- Port-Saüte bulunan ithal~t eş- s~at J.),45 de ba~l:.van merasim-

Diye, baııırarak kanlı bır hadise- o sevahatten dönmivecekti. Ve or- nw faaliyet ve icraatı da şayanı yamızın MersiJJ. yolile memleketi- de ev,·eiiı, Polonyadan iki ay evvel 

Muhtelif ihtiyaçlar 
ve halk dilekleri 

tetkik ediliyor 
Vali ve bde.tliye reiai ! 

Lılıli Kırdar l.tanbıJ.n ; 
her lıa.zannı ayrı ayrı Jo
iafarak muhtelif . ihtiyaç· 
ları ue halhm dilekleri 
hakkında tetkikler yap· 
mal: tadır. 

Euuelki gün Beyoğlu 
kaymakamlığında bıı hıı
aıısıa ç<ılışan valimiz dün 
de Er.ıinönü kaymakamlı
ğuıa gi<miı ve kaymakam 
Agiih ile hazanın ihtiyaç· 
ları ve yapılacak ifler 
hakkında görÜ!ÜP tetkik-

. lerde buknmıışlıır. 

"------~~__.,,, 

Hü•eyin Şiilırü BABAN 

A 
lmaalara karşı, h•,ıl 
kayltettikteA ı.oara .tJ 
detle nıülarckc ve r1'1 

hasa.matın tatili taraftarı olan ,ı 
ncral VcvgaAd bu uğurda ihlİ~ 
mareşal Petea'le birleşerek ci
mezbuhane ve ıııüstcmlckelcrl 
çarpışmak surctile devam kanaı. 
ni besliyen sivil Reyno kabin~s! 
y~ ve batti Reisicumhur LA" 

riiııü de çekilmcğe mecbur etnı 
ti. Dikkate değer ki her menıll 
kette askeri unsur muharebeye /1. 
vama hahi~ger n kabil:yet ve ,, 
ikiyetini gi",termeğe mütemayil 

i !ur da si,~I hükumet ve idare b~ 
' lıude kan döktürmekte menf• 
umnıa•sa sulh ve uılasma taraf~ 
da bulunur. Fransada so11 bezin .. 

1 ten sonra vadyet buıta zıt bir ıl 
1 rette inkişaf etmi<ti. Ordu kuıt1" 

1 
danları, erkanıharbiye bcy'ııl 
b:askuınandan mütareke taleb 

1 ADLiYE we POLiS 

Bir gazete sahi
bi tevkif edildi 

1 kabineyi iz'aç ediyorlar. l{aı.il 
erkanı ise: •Gencr:ıller eğer ııl 
bctmek istemiyorsanız, doğrutlll 

' 

doiruya Alman kunıand:ınlıS
müracaat edin.o dh orla.r<lı. Ret' 
\C .Mandcl gibi el~"evm töhmet 
muhakeme altında bulunan kioıı' 
!eri bö)"1ece ncvm:danc \"C h•, 

nin önüne ııecti. tadan kalktığı takdirde. artık ta- tak:d_irdir; bu arada. on yaşından mıze getırtilmesine b~lamnı:;tır .. , gelen mtitehassıs hasta bakıcı ba-* ma.mile ra..1<ipsiz kalarak. Hıla(et kuçuk cocuk alan sıneınalar bak- Dun ılk defa olarak bu şekılde bu M L , 

1 
.
1 

b t k 
davasının basına bıı.zat kendısı ge- kında kanuni talıibata baslanmış çak eşya gelmiştir. Bunlar aıa.,ın- ı Y_~n. acıoac •a ngı ızce_ ır nu u. B d l d l 

Zeynebin bu sözleri ı.izerine halk, çecektı. olması ka~·da de•;er. 1 da kına \'C baharat cia vardır. l\la. 1- 1 so.ylıye_r. ek··· r. ... astaba_kıc· 1 g_ ın sercfı- azı a an arı o an-
bir dereceye kadar sı.ik:ünct kes- ~ 1 il ı t 

Fransa haricinde nıu~rebeye _. 
vama se\'keden un ur Ingilter.,... 
bilhassa Basvekil Mister Çörcif 
'ahsi gayret·, • ., tazı·iki idi. !\la~ 
fih ordunun vaziyeti tutulacak P 

halde değildi. Dört beş milyon -
haci.~ Fr:ın~ı'Z ve Belçikalı yol~ 
dokulınustu. Alman bombardılP" (Arkası var) :11uhterem Doktor Lütfi Kırdara tar Port-Saitten Mersine ve»a Is- nı \'egonu u hemşıre erın tı,·~ a- dırdı~ı 1·dd'ıa edilı"yor bcttı. Fakat bu, muvakkattı. Nete- ~~============~ ~ kim aradan kısa lıır zaman geçer İstanbulun Lokman hekimi demek ken<lcruna küçük deniz vas:tahri- kı rnzifelcrile rollecini tebaı ciz et- o 

ee~:mez Alı R~ul lchıne ve Eme- 1 \ çok doğru olur!. Bir tnr::ıft:ıu büro le ~ctirilmekte, oradan trenlı...: nak- tu1nış, klirs rr:ezunln.rına hıt'"-hen: -:aı,,"'ron" gazcl!."sl sahi~i Todoı-i 
vıkr aleyhıne yınc lHr ~ale.van baş p 1 y A S A / işlcrile ınl!1;1(Ul olurken, bir taraf- ledilmektedır. ,_Bu şerefli mesleği tekmil ocıu Kostontın ile ~wmu.yoncu Az;z og-
gösertii ... Buna :»l;""bcp le. (Z~vncl tan tla ncsriyatı takip edip halkın • ---o--- Tt.irk kadınlarına ügretm.ck, caları ıu Ahmet E""l>l aduıda b~rl dan dolaudtn 

Abıdın) ile (Zcı tıl'l>) ııı ve imamı L-------------- dilcl<lerine ve haklı gördüğü şika- lhtı'ka"'r ve zı•n-1 testı·ı'·.vi.:, ı:ek borcunu,;dur .• :ic:mi!;- cılılt iddi>s 'e adliyeye ,-erilmiı;lerdir. 
Hüsevınin zcvecleııle dti!l'r men- Almanlar 5 milyon yetl~re deva btılU\'Or, :,İr yandan İddiaya~""" h.d e şöyle cereyan et-

da bza kaza dol •sın bızrat dertle- Mu' teakihen '1u"a'ı·ı ... • b"yan Esma mi0tır: suplarının son d<:re<c'e<ll! fakru za- ı· 1 k •• " f ki <' g • 

ruret ıçınd<.: vasamalan ıdı, ır .. 1 tutun a aca ar ri._ istekleri diı;li)·or. • l . . Deniz bu İrgilızcc ıoı.tku Türkçe- Ko ta·ıtin ;lr Ahııet Eı·ol gazetede ioı 
lstanbul kf'nilİsİndcn f3.Zl olsun! czr eme ışı d "C,.l .... t!'İ,' Li.ZCrC kefalet akı;esi olarak Ah-Artık !_Lcynel Abıdın) e - irs ve \'e tercüme etncis ve bilahare e • " 

ist.l ·ak ıtılıarıle - (l!ll4ın) ünva- Yeni yapılan bır anl~ma ile Al- Selami fz~t SEDES diplomaları birer bu·er yeni ree- ml Yıln·az aılında birlndn 200, Ihsan 
. man1arın memleketınıızdC'n yenı- Bulat'tan :100, Ra:;;ıttcn 300 ve h-!eho;n.et 

nı 'erili yordu. Fak<ıt (lmamı.ilmü- 1 lir 1 k 1 k l{omı"syon bazı t•cı"r- zunlara vererek onları tebrik el-den 5 mi yon a ı tutun a aca -- M A A R J F ı, • K ı ·d ıoo ı· a alnu:;lardır Faka• minin) olan bu zat ıle onun etrafı- !arı .ha'.>er alınm•<t•r. i'unanıstan- rr.i tir. , 11·ec; "r ır· . • 
na to 1 Danlar f 1 t ah ~ f • Adi• d • .. · d ıc bu· ınuddct sonar k"' l buhranı yuzun-p a • se a e ve m ru- dan tulün ihracatı durduğundan erı ıye\' e ver 1 ' 4 uncu dene kursı.a: an " ~enç 1 - b k-' l t k 
mivet~n pençesi altında ezılivordu. harirten memleketımıze fazla ta- Geceli köy mekteplerine " 1 bavan mezun olmuştur. Bunlar n den gazete k.ıpa.nınca u =a •. aAlçe-

Halbuki, (İsldm camiasının riya- . · lerı s;;hıpler1lle ıadc edılmemı;ıttır. a-
ı~ıer olacarr.-ı tahmın edtlmekle- talebe alınacak Fiat m<.iral<abe komisvonu dun i!;iı.ılcrini •aZ'}'Oruz. Ba}·an Ali}·e . 

~CJ h. b. h 1 · t l kak l .. ,.. ı-. .ı caklılatın mu ... ıc:-.\at ve şık~yeti uzerıne 1 
ne ıc u· = ve"' ı t · ı o - dır. toolanmıstıı·. Tütı.iıı gi.ımruğunde i'uceyavuz, Leyla Dıkınen, Anete 

mıı·an (Yezıdj, be,eriyelln larıhı- 1 it ed 1 Şehrimiz ]evli köv mckteplt"dne 'u"car Sapurtaı1ın MısıMarşısıııda dun Kostanı n ile Ahmet Erol suıtan-q ter en ge en • , " A~it, Beatrls, Fatrr.a Sevil, Meııa-
ne kaydcdilmemış olan zalımane ·d t 1 be ı k C O ahmet birinci sulh ceza mahkeme>ınde 

. ithalat -yası vem en parasız a e a ırıması a- baharatcı Sıtkı Akan ve· emal k- him, Fethi.•e, Hadi.ye, Mehlika Ur, c.navetleri ırtıkap ettıkten sonra, -y B d h tik tt' k . . " sol'guya çekitmi<lerdir. 
bütun İslam aJemini kendisıne rna- İngiltereden •ehrimızc gelen ıt- rarlastırılmıstır. u mevan ~ a- tura mutavassı ı e ırere zıncır- M<"liihat Aysel, Mihrivel, Mıived-
likfıııc ,·aparak, aklın ve havatın halat ~yalarından bazılar., oedel- len Darülacezede tahsil raihrı<la leme olarak kar nisbeti bırakma
k .. buı edcmıyecej!i deıccede bir Jerının peşin olarnk ödenmesi icap bulunan kimsesiz çocuklardan 28)dan esnafa mal sattığı anlasılmıs 
ıht.,am ve sefahet içırıdc y~ıvor- ettıiiınden gıimrukten çekıleme- kısı alınacaktır. ''e üçü de müddeiumumileL.ı?e ..-e-
du. mektedir. Llizumlu maddelcrın rilınistır. 

det Dikmen, Nejade !kyzar, Sua
da, Selime Batu, Niser. 
Diplomaların tevziinden sonra 

da bir çay ziay[eti verilnıi~tir, 
beklememesi için Ticaret Vekaleti K.. ""k H b 1 Hırdavatçı Jak Dekalo isminde 
tedbırlcr alacaktır. Dığerleri ıçın UÇU a er er birinin de aldığı makine iuneleri- V l L A y E T 
ıhracatımızdan elde edilecek dövız- nin paketlerıni acarak i~nelerd<'n 
lerın çoğalmasını beklemek zaru- * Yeni zabıtai belediye talimatna- bir kısmını aldığı ve sonra dıcıer 

Gazetenln ~ahibi Koslantin, isimleri 
geçen adaınlard::ıo ke(~let akçesi olarak 
bu ınıkdar rda ., ra aldığını, kllğıt 

r>a • tl<ıştJgı için bu paraları k3ığıt al
ınak jr·in sarfetmek mecburiyetinde 

kalri•.;:r.1, bundan dolayı gaz~le kapan
d:kta.n sonra da iade edemediğini, an
ca·k peyder-pey ödemek üz.ere alacak:h
la!"d~n baz.ıl3.rile anlaştıgını ı·e mahsu-

tayyareleri ka~an "e kalan bu il' 
>if kütlevi tırpanlıyordu. Frn-' 
nın ürte ikhi istila edilmişti. -• 
tebaki sülüsün de isgali Alili" 
orduları idn bir yüriiyü~ .m•sc! 
sinden ibaret kalmıstı. Bır h.,.. 
ki kırk milyon Fran~m sefil_ -'1 
hacir ve:ya esir ettirmek ihtı~ 
artık vizıhan tebellür etıısit" 
Müttefik İn;{iltercden bütün Frfl 
sız askeri makamları her türlii 
midi kcsmi~lcrdi. Bu badirede~ 
ten, Vcygand, Darl:m gibi üç s 
kendilerini, şöhretlerini, bilh-: 
Peten feda ederek kabiney.i v~ 1' 
isicwnburu kovdular, dızgın.' 
ellecine alarak Almanlardan n1• 
reke istediler. 

'
1c (Zeynel Abıdin) ve ne de 

(Zc,·nC'b), hallerınden sıkavetcı 
dee.1:.:-rdı. Eoasen fedakar (Zey
neb) in biıtun ea\'esi. se\'gıli bıra
ch>r zadesıııın kırmetli hayatını si
vanet etmektı. O, kupkuru darı ek
me~ıne bılc razı oluvordu. Ve en 
kuruk bır sıkih ctın, il.ene (İmam) 
ü.:~ı ınc yenı h~umeller celbetme
sinden korhuvordu. 

cetı vardır. me$ıni hazırlıyan komıs7on dun Mu- iı?neJerı hazırlattığı ba~k.ı paketle-

' 

bo 
1 

har-rem Naılinın r~u;lıg,nde toplanarak re kovarak sattıi?ı te~bıt olunmus 
Ankara rsaaı pan~ıyonlar. oteller, hanlar ve mefru-

Pasif korunma için büyük 
bir toplantı 

Mareşal Pelen: ·Ben kendi 
Fransava feda etıiın• diyordu. ~ 
liz matbuatınuı ihanetten, ahde 
ayetsizliktcn, münferit teşebbii~ 
bahsettikleri nkit le ihtiyar ·-" 
resal: •Yakında lııgiltere de b.tJ" 
ııe. şartlar içinde ve niçin mü~ 
ke htediğimi:ti anlıyacaklır• !:. 
bir ifade ile fırtınanın uzak "~ 
yan bir iıtide İngilterenin ha~~ 
kopacae-ına ve kasırganın mutf 
bulunacai:ına işaret ediyord~ .• 

ben lıırcr nukdar da para verdij:ini. Lo d t h clJI' hakika n raya ayyare u ti 
ve bu da mddeiurnumil 'i!e verilşats.ı..2 olar-ak: kiraya veı-ılen evler hak-

- 14 • 11 • 940- kında yeni bazı esaslar tesbıt etmiştir. mistir. 
Komisyon yaptığı tetkiklerde * Edim<"kapı - Ortakçılar arasında- ~.osül icın tootan satı~larda yüz

Önümiızdeki salı günü ögleden 
sonra Vıliıyetle pasif korunma işle
ri üzerinde görüşülmek üzere bü
tün alakadar daire erkfuımın i~ti
rakile bir toplantı yapılacaktır. 

(Ali Re>fü) e merbut olanlar, 
bütun ser\·etlcrını dcieıL azız can
larını bıle (imamı 7&rnel Abı
d n) e vermek L,ııror/J.rdı. Fakat 
(Z.,,neb), blittin lıunlan naııkane 
r~J.: ~dıvor .. Zeyn,•t A!ııdın ıle halk 
ara::ttn a nıane~·ı bır rabtL:ldan bas~ 
ka 111c bır ma<idi münasebet tıulun
:na au isten1ıyordu. 

iZerneb) cok ivı bı!ıyordu ki. 
K.•ı lıda d(•nusiınde i<endılerıne za
h.r ıı hl ram (!osteren Yezıd. Me
direuekı Valısi v~ıta..;ıle (imamı 
z,•rnel Abıdın) i tarassut altına 
akiırnııstı. Halk ile tesıs edılecek 
muıı. ·ebet derhal i'ezıdin siıphe
sini U\·anrllrarak, yenı felaketlere 
ı·ul acacaktı. 

İste za,·neb, en cok bu cihete e-

1 
100 
lOO 
100 
100 
100 
ıoo 

100 
100 
100 

t~O 

100 
too 
100 
ıuo 

ıoo 

100 
100 
100 

Stt!rlia. 
Dolar 
Frc. 
Lıret 

İ_j\•ıçre Frc. 
Florin 
Rilyİ~mark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek Kronu, 
Peçe ta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İs\·t'ç Kronu 
Ruble 

5.24 
132.20 

%9.6175 

o ~975 
1.6225 

13.90 

%6.5325 
0.625 
3.175 

31 l375 
31.005 

(ç;;-b~~Vundo~ol 
' Yazan: f.IAHMUT YESARi _, 

ki mezarlıktan g-n yola elekı lk liun.. de 15 kar telilbit etıniştır. 
baları konulma.Jına başlantlmı_ştır. Perakende peyni~ilerin toptan-

* Şehir Uyatro:<ıı mevkiinin geriye cılaroın 40 kurustan mal alama
çekılerek tıyalro duvarlarının yıJulınası dtkları hakkındaki slkh<.:tlerı tet
ışı dün 22 bin 684 liraya müteabhıde kik edHmis. t01Jtanc1lar 40 kuruş

ilıalo etnı.şlır. tan fazlaya satmadıklartnı söyle* Matbaacılığın 500 uncu 7ıldooümii mislerdir. Toptancdara mallarını 
ınürıJ.iebetıle şehır ve ınktlrıp nıilze ve buzhanede fazla bek.lelmeden pi

kutiJph<ıne~ınde bır ck.ıtap sergısi> ter- vasava cıkarmaları bildırilmistir. 
tip otunıTiuştur. Sergi yarın saat 15 te .Edirneden yenı mallar geld.ıiinden 
rncra ... unle aı;ılacJklır. 

pevnir darlığı mevzuubahs dei?il-* Haritten limarurntza vapurlarla dir 
gelen rni.ıhını ıthalo.ı.t eşyalannın mav- Beledıye tarafından Maçka. Ni
na azlığı yüzunden geç tahliye edildi- .antası ve Panl!.altı civarında yapı· 
ğı gorulmekıedır. Lımanlar umum mü- lan tertıslerde fazla fıatla mal sa
dürlUgunun mavna tcdar-ik etmesini tan 8 bakkal da müddeıumumilike 
bek.tmnu~ktedı.r. verılmıstır. 

DENİZ 

Köprü • Bebek vapur 

aeferleri artıyor 

$irketi Ha yrivenin loş vapur ta-
rifesi önimıiızdeki aybaşında tatbi
ka baslanacaktır. $irket, Belediye
nın Bebek hattında tramvav sefer
lerıni azaltacağını il.Örerek Köprü 
ile Bebek arasında bir kaç vapuru
na mi.ıtemadıyen sefer yaptırıruya 

karar vermiştır. 

- Kudrete söyle, ben gelinceye Camlardan -hafil bir reçine koku- da tanıyordu, Burası Mürüvvet ha
kadar bir yere gitmesin, muhak- su etrafa yayılıyor. manolyaların nımın, valtda oturduğu dört ı..,. 
kak beni beklesin. iri, düz yapraklarından ıslak çi- ay zarfında liakal iki üç ay yat

BalıçeJe çıkınca, yüzüne çarpan menlere arasıra seffaf damlalar mağa mahkum olduğu odaydı. 
serinlik onu bir rüyadan uy•ndu- yuvarlanıyordu. Güneş Yuşiı üze- Doktor olmasına, eczalar, ilaçlar 
mış gibı oldu. Neye bu kadar acele rindeıı ~ arnş yavaş yükselirken arasında yaşamasına rağmen Cemil 
etmişti? Fakat kalbinde yine müp- ~·aprnk aralarından çakıllı yollara, Kazım bn odanın karışık iliç ko

Kalbinde bir boşluk, güııden ,;i-ı - Bü~·ük hanım, zalınızı isti- hem bir endişe \·ardı. Bu vakit ça· çimenlere dantela gibi güneş par- kulu havasına tahammül edemez-
ne derinleııen bezgin bir bo~luk yor, ğırılmak sebepsız olamazdı. Mü- çalan düşüyordu. Sinekler, kır bö- di. 
\-ardı: Ceıni1 Kitzım, Sadiy~oın 0 akşam rövvet hanımın ha.;;talığı her za- ccl ... ri altın toz zerreleri gibi yer Kapı tekrar açıldı, himıetçi Ki.-

Acaba de.i:me'Z miydi? gelme) ı ıoden zaten mera~ a idi: manki bir eydi. Sadı~ eye ait bir yer uçu~uyorlardı. zıına yol göstererek dışarı çıktı. 
Sabableyio, Gülendam kalfanın - Yalıda basta mı var? mesele irinse?.. • Methalin mermer merdivenleri 1 Mürüv,•et hanım dizlerine bir pi-

•• ile U) aodı: SüJe,·ruan ağa, cha)·ır· dedi_ Ki- Kendi kendınc güldü: önünde durdular. Beyaz önlüklü ite battan ive örtmüş, şezlongta ya-
- Kazııu bey, sizi çağırıyorlar zımı b·asta ıçin çağırmıyorlardL - Ne münasebet, dedi. Sen hala öksüz on yaşlarında bir kız büyiik tıyordu. Ancak işitilir bir sesle: 

efem! "iirün·~t hanım kendi'1le görüş- co~ukluktan kurtulamadın Kfızım .. kapı), açtl. Cemil Kazım yalıya ilk - Buyurunuz Kazım bey, ti.etli. 

1 k. · d 1 - mek ıs· lt"ordu Su .. le"mon ag-aya: I il.ala annesının ko.\'nuna saklanan. defa r.elıniyordu. Doğruca bahçe Cemil Kizım, Mürüvvet haamu, Vakit i va ti iZ ll,Y311 ırı maga .• . ' n k 
S . · b . d. · 1 d go gürlenaesınden, şiın~ekıen kor- Ü>li111deki sal-0na girecekti. Hiz· sebebinı bilmeden acıyarak sever-alı~.nıı!'- bir doktor iti.)"adıle tafsili.t • en crıt en ım ı ge ıvorum. ew + k b. .. ı · 

· ~ · . ·. ti , an ır çocuks_un ... Boş. manastı. n1etçı kız: «Yukarıya buyurunuz, di! ilerledi: 
istenıe.dcn yatağından kalktı, rop- di, merdı,·enlera ıkt$et ıki er a ı- seylcrle kendinı harap edi~·orsun.. hanuncfcndi sizı bekJi~·or• dedi, _ Geçmiş olsun banımefendı, 
dö ambrını g-i3·erek kapıvı açtı; a- ~arak tekrar oda51na çıktı. Gece Kıyıdan ~·üı·i.idü. Boğaz peınbe Tü~olü yol keçesi döşen1;1iş geniş rahatsız mısın&Z? 
şagı indi: her parçasını bir tarafa attığı el- sislere bLirünnıuş tatlı bir sabah n1erdi,•en!crden sessiz adınılarla Mürüvvet hanım. el'an parlaklı-

-- Merhal>a Siile~ ınan ağa, ne bisesini sür'atle toplı~·arak giyin- mahmurluğu içinde henüz yarı çıktılar Koca yalı, boş bir ambar ğı kaybolmamış sarı eli göderini 
Yar'! di, "'kudavdı. Ulak kabarcıklarla gibi tenha ve kas, etli idi, Kalın kapaıh, beyaz saçlı, başmı iki ya-

Sı:le)'man ağı, Sadiyenin lalası, Gülendam kalfa elinde kahve c;rpına~ denizın sathı rüzg:irm atlas perdeler odalardan sofalara na sallıyarak içini çekti: 
emektar bir Kürt usaktı. iri, pos tepsısıle sofadaydı: ba~ gın, sevdalı temasından ürpe- kadar ~alının her tarafıııı bir türbe - Dün bir şeyciğim yoktu. Bu 
bı~-.kları a~zını tamam•n kapıyor, - Kabveni'1i içmiyecek ınisini'Z riyor gibiydi. , lo>lu;:una boğmuştu. gece hastalandım, Sadiye lıeni ı.-
gür. kırçıl kaşlar kapakları düşük dem·: Yalının babcesinde onu bekliyen Hizmetçi kız maon boyalı bir ka- talatb. 
gözlerini gölgelendiriyordu. Kizı- Cemil Kiıllım Hele acele: - Ha- Süleyman a;ı-a ıle birlikte kenarla- pının tQkınağmı yavaşça çevireli Cemil Kıhun merakla -.iu: 
mı görünce )·ayık ltir cülii$1e se-- ,.,. dedı. Vaktim yok soara._ rı levanta çicekll'rile süslenmiş ça-· ve terliklerini cıkararak usulca i- - Neden hanımelendi? 
liım verdi: · Merdivenlerden inerken bağırdı: kıl dö~cli ince bir yoldan geçtiler. çeri girdi. Ceınil Kazım bn odan ( AT'lca&ı ver) 

) 

!arı başladı. Demir, ateş gök 
Hakim Kostantinin tevkifine karar tonlarca yağdL Fakat İngiliz ~ 

vernıi:), pa:a veren adamları bulmakta kavemcti biç sarsılmadı, ada~ 
tava.ıs.ut C'ttı.;i anlavılan Ahmet Erolu istil8.sı hareketi tasavvırr hali -
da ikametgaha rapten serbest bırakmıf- fili teşebbüs haline geçemedi. ~ I 
ur, kis İngilizleri~ Al~a~y~ üzerııı_., 
Tahkikatın ikmalini müteakip muha- ki hava tazyıklerı gıttıkçe aı;t 

kemeye ba;lanacaktır. Biı: halde ki Veygand yakın!•:, 
bu mukavemetten gıpta ve bar 1'. 
lıkl:ı bahsederek adeta b~ kabili:.ı 
tin evvelce Fransa henuz ha~ 
iken gösterilmediğine bir de~ 
kadar hiddet ve teessür de iV 
etmiştir. 1. 

Rü,vet alan polisler 
mahkum oldular 

Galatad:ı. baz.ı esnaftan muayyen mik
darda aylık rüşvet alma suçuyla adli-

yeye verilmiş olan Galata polis merkeıi 
komiser muavinlerinden Talit, Niyazi 

ve polis memuru Kahraman, Zeki, Hü
seyin ve Ki'.ininin nakzan birinci asliye 

cez..tda yapılan muhakemeleri bitm.ia T• 
irtikap suçundan tezyiden on dörder ay 

hapse mahküm edilmi~lerdir. Ancak a .. 
iman para kıymetinin azlığından ceıa
lar-ı yedişer aya indirilmiştir. 

Emniyet Umum Müdürü 
geldi 

Emniyet Umum Müdürü All Rıza. 

Çevik diın Ankaradan şehrimize gel
miştir. Umum Müdür, ıehrimizde kal
dığı müddetçe emniyet işleri üzerinde 
tetkikler yapacaktır. Tetkiklerine dün 
başlamışhr. 

* * Emniyet İkinci Şube Müdürlüğü 
memurları, dün, vasıtalık yapan ve 

düfkün buı kadınlan tehdit ederek pa
ra alan Arnavut Caler, Galatalı HJ.Ue
y~. Çete İbrahim, Beıiklaflı Hüseyin, 
Arif, Nuri ve Yusuf adlarında yedi ha
raççıyı yakal31I11'lar, bunlıır hakkında 

takibata başlanmıştır. 

* Ali adında biri dün sabah Veme
cilerde bir berber dükkanının kepen
ğini kırarak içeri girmia ve berberin 
'-kımlannı bır torbaya doldururlı:eo 

.,yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

* Kadırgada oturan YUM!t, Ordu 
caddesinde belediTVe ait lstimlU:: edil
ınlt binaları }'lkari<en llç metre yülı:

'ldelri duvardan dli$erelı: başından 

ı-. Cerr~ -...-
~. 

Bütün müstemlekeler Fevtuıl,f 
Komiseri olan general Veyg I 
son ıünlerde Fasta Fransızca 'I 
rak inti~ar eden bir gazeteye ; 
yanatta bulunarak: •Frans~ ,'. 
bir araziyi terk ve feda etm•Yjl. 
ğini ve bu keyfiyetin Fransa .::J 
biı: namus davası olduğunu• iP" 
etıniştir. . /1 

Bir İsviçre gazetesine Berlı~clf 
bildirildiğine göre Alman HarıJıl' 
Nezareti bu ifadeden hiç de f 
nut olmamıştır. Bu sözlerdeıı (/, 
neralin (Peten - Laval) siyase_;J 
ve Almanya - Fransa yakın~ 
ınuarı~ olduğu istidlal edilnı 
dir. Bir halde ki bu Veygaııd ~ 
kayesi bir Fransız - Alınan "' 
ma ve yaklaşmasının bugün , 1 

daha olgun olmadığını göstcrırİI 
Berline, Romaya nazaran •"' l' 

ilk şartı Pcten ve Lavalin ~ 
ettikleri gibi Fransanın bez•~ 
nin itiraf edilmesidir, Müzak~ 
rin esası bunun üzerine k ~ 
caktır ve bunda Fransanın ş•.,ıııl 
iblfil eden bir keyfiyet Y J# 
Fransa yanlış siyasetinin c~. "J. 
çekecektir, Mağlübiyetini öd~ 
cektir, Bu ödemenin hafifi• 
böyle (milli şeref ve hoysi)<11_ 
namus) gibi büyük kelinıel•:,;I, 
folunarak kolaylaştırılmaz. ~ 
ve İtalyan politikası çelik gibi 
ve sağlam olacaktır. ;, 

Alman Fübrerinin Peten "1 
katile elde etmek i•tediği spllı, 
garpte kat'l ufer. yal~~ / 
Gaulle'iin mnhalefetıne deı1~ J 

(Arkası Sa. 3, Sil. 3 lıl 
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Tiyatro 
Yazan: NİZAMETTİN NAZİF 

1 Dün, bir arkadaşuo sordu: 
yeni bir İngiliz hü- It .. Jya Kralı tarafın- - Şchic Tiyatromuzda, ... n,ata çabuk 

edl. 1 dı" girişinin yirmi beşinci yılı• kut-

CU .r una maruz kaldı ı"stı"kraz 1• stiyor dan kabul \ lanmaınış artist kaldı .mı? 
Londra, 14 (A.A.) - Saliıhivet- Roma, 14 (A.A.) - •Slefani> : - Kalmışlır şüphesiz ..• dedim. 

t b l d ·· .. Ron1an.J lıu-·"u·metı' reıs· ,·general An- Fakat onlann da birer "jübile• ye 

iı llc oynarken kaı:aen oyunc&iı )umuş 
bir :ra.vruııun masum hicabı belil'mişli. 

ar rrıem a ar an oğrenil<liğine gö- • ~ h 
re, tam tafsilat mevcut oHnamakla ' f Lonesco ı..:fak.atinde Romanya harictye aklı say1lmıyacakları günler pek 
beraber, Orta Şarktan gelen yeni Amerika spauy•- ruızırı Prens Slurdja ve ma;yetien ol- uzaklarda olmasa geı·ek. 
haberler, dün gece İngiliz tayya- t•;.,.Jifİnİ tet- duğLt halde bugün saat 10 da husus! Arkadaşun, hulyalı bir bakışı ta-
:,eı~.ri tarafından Taranto italyan DlD "n trenle !tornaya gelmiştir. vanda dolaştırarak: 
ussune yapılan hücu:nun büyük kik ediyor Mussolini Ron1en n1isafirle1·ini garda -IGü.zel bir kadirPnaslJk •. - diye 

Belli Jtl ikim~ de birbirimb:t aidatı- Koskoca. Devlet Reisi bfr tambur i.ell
f'Ol'UZ.. Fakat resmi yerlerdeki konwıma nin kopmasından i.deti. tedehhüş etm.it 
"USollerinin bu cali Te cayriüU1ani Wafı dbi:rt!\i. Vaziyet( korumak ister stbl 
altında bir de insan taraf var. O benim hatta hat.asınll'I atfedihnesinl istb"orm~ 
IÖzler~e. ben onllll sieterinde gör- &ibi etrafına bakındı. Orrenerale il.ita• mem ki bu •sayılı. keliınesi nu

ınara minasıru ifade edebiliyor 
nıu? Bana .kalırsa, tan1amile ede
miyor. Çünkü sayılı demek «sa
yılmış. yahut da: Hatırı, gücü, 
kuvveti sayılan adanı minUlna 
gelir. Sonra yine bazı gazetelerde 
arasıra şöyle ifadelerle karşılaşı
yoruz: 

diiklerhnh.in teb:ibinl arar &ibiyh:. . ctt.i: 

mı.:.vaf[akivetle neticelendiğini bil- :ıoelilmlanH.;;tu·. Ga~·da bulunan k3rşıla· :~ ~an~ı. : Tiyatrtnoya ha.yk atl~ını, 
dirmektedir. Vaşington, 14 (A.A.) - \raşingtonun yıcLlrır arasında lta1ya hariciye nazırı e .en erı unu ıama guze 

Saat alh71 ~ektedir. Misafirlerini 1 - İnsan bilmedi.fi ite bumunu. sok-
d.aima bu Eamanda sofra.n.a hTet eden mamalı ... 

'l'ayyare1erimiz, Taranto körfe- iJi haber alan diplomatik ınahfillcrinde, !{ont Ciano, Genelkunnay başk~nı \'e J şey .. ; Bu harekctin1izde san'atkiı·ı 
zit,,den içeri doğru ilerlerken, li- İspanyol hüklımetinin Amerikadan 100 bir çok sivil ve a-skeri erktin göı.e çarp- teşvık eden bir taraf da \'ar. 

t\ta.türk hili 7ukanda, odasındadır. ı Fakat bu d t . . . . e~ce evazuu da kendine 
Dışarıda lıafil bır kar ~t5f.:Uyor. Ça- yediremedi. Ani bir rü ~ • 

ın~nda harp acmileri, lwlayhkla :nilyon dolarlık bir istikra.z yapmak is- makta idi. - Sann1an1 ... dedhn. 
" ·- ı kted;r - İnsafsızlık edi•.' .. t·sun .. dive de-.gözüküyordu. Bir dakika oldu ki tedi..ği soy enıne · MussoHni ac Gc:nt'ı'-11 Antonesco'nun _,... J 

'.'{edi bil.yük yangın birden parladı istikl'az hedefinin dahill haı·bln te- karşıhışınası gayet snnıiıni o!ınuştur. vanı etti. Bir san'atkar, gösterdiği 

kıUar üerinde bil' lastik sesi ve açıhp M . cu .le. 
kapanan bir otomobil kapr"ll &ltırhsı 1 - aamııfih... -dedi_ Bep(nlr; de 

l
. farkına vardınız ki akorcJ: b .. L. 

iıitildill:çe S&londak.ilel'ln sayısı artıyer. u wı ....... a.._ 
ve biribirini tnkip eden muthiş in- sirjyle h5.1ü ızllr;;ıp çekmekte olan İs- Kral - İnı~arator, ögle vakti fera,galin güniin b\rinde unıun1i ve 
iilıiklar işitildi. Sahilde petrol de- panyol halkına maddi yardımda bu- Quirinal sarayında Rumen Başve- aleni bir hayranlıkla taltif edile
polarlna ve tezgfıhlarda torpJdo lunınak olduğu anlaşılmaktadır. kili general Antonesko ıle Rumen ce"ini anlarsa ve bunun her yıl bir 

Baş\·ekU lle Dahiliye Vekili de orb.- Ve derio.l bahse bir bqka mecra 
da yok. verdi: 

•Galatada, Kemankeş sokak, 21 
numara apartıman, birinci kal ki· 
ralıktır!, 

· b t1 Hadciye müsteı-;urı Sumııter Velles I' · N St rl · k bul kaç niinıunesini giirHrsc ıuen1lc-
nıuhribi iskolcicrine tam ısa' e er . ~arıcıye azın ıır ıavı a · k 
kavdediJdi. J gazetecilere bey~nalta bulunarak I~- etmi.ş ve yenıcğe al.ko.vnıuştur. cG(t~1 ds~.n'at iştiyakı :-rtar. 

L. · , h miicri topları- panyaya yapılabılecck yardımın tetkik u um: 
ınıan \e arp ge b'ld. . l' K d" .. 1 . 1 ı. d' . ! k 

1 'dd ll' b · •---ine ra"men edilmekte olduğunu ı u·ıruş .r. İ h - en ı soz cı·ın e ,;en ını c -
ıın şı · e ı aroı •=> " . • . . av~ç y•nİ arp g•- · t kt 

hücuma, sonuna kadar devam edıl- LıoJanda Hındıstanı ., ... "!' e ıne e olduğıınu farketmiyor 
l k n .1 . k l!ıusuu? 

di ve iç limanda esas dok arın şar mı en yapaca 
kısmı, büyük infiliık kudretinde f japonya'ya pel:-ol Şaso!ar gihi oldu. Oaa bir sigara 
bombalarla ve yang'ın bombaları • Stokholm, 14 (A-Aı.. - ki haf'ii kru-. uzatarak devaın ettim: 
ile siddctli bombardıman:l titbi tu- verıyor vazör!e bır mıktar de:;triiyer. denizaltı - Ji.i&ilclet san'at istiyskınt art

gl"nlİsinin inşası için hüklnnet meclh.tc;ı tırmış olsaydı Selıir Ti)·atrol11U7.Ja 
tuldu. Brıta\·ia, 14 (AA.) - Holltında Hin- b -d k 

bu nnı1i sene için 32 milyon kru.na ya- ı;g a.ş urınus çe.vrck B'Slrlıl-'. 'ar 
distanuıdakl petrol şirketlerilc j;;ıpon · 

f b
• ••} •• kın bir munzam tahsisat talep etmiştir. yanı.ndaı, yirmi b ... <.:in.c.i san'at ı .• ·ıl 

M .. . ır o um 'ithalatçıları arasuıda ahir.en pare_ te e- -
Uessı 1 bu mail sene iç;n J2 milyon krona ya- döniimJ.eri yirmi yıl yirmi iki yıl 

dilnıiş olan anlaşma mucıbınce Japon- . · ' 1 

cen1'an 141 milyon krona baliğ olack-a yn·mj dört yıl sonra bayrantlana-

B!T kenarda Salih Bm:ok tlc Çetinka- ı - Geoen tün bana xırlılı müdafu. 
ya ve Fuat Cebesoy sessiz ReMh: otur- lıatla.rmd•n bahsediliyordu. Fara'll& Ma
maktadırtar. j f'uo'd!Ul ... Benim kana.atim belki blraz 

Bu sırada gö:züm ya.verlerin kordon- :ıykı:rı düşecek amma .. ısrar ederlm ki 
tarına ilinti. Valiyi dürttüm~ bu ha.tı:ınn fayda.sına !lııauamıyorımı. 

- Dikkat lf"diniz. Sırma kordon, sır- Zira harbi ins:an yapar. Binaenaleyh 
mah kayış ve epolet ... Artık emin ola- insanuı toprak üstünde bulunması li
b~irsiniz ... Şef baloya l'elecek. zımdır. Köo.;trbek· l'İbi l.Gprak alt.anda. 

- Hakikaten ... Öyle &imalı ... Bakmı~ beton boru!arda. •eya aırhh kulelerde 
Dahiliye Vek:·n ile hususi kitibi d~ bturtutacak bil' kuTVet, evvelden harp 
frak giym.i~!er. haricf edilmiş bir kuvvet addedllnıeli-

- Bu o kadar mühim değ~·l.. -dedhn~ dir. Manevra kabiliyetini kendi kendl
Zira .kendileri gelmiyebilirler. \'ek.itler- ne imha ehnit olmakla bir h:ırpie., 
den bir ikisini memur etmiş Glamaz1:ır .mağ-lüb'iyetten b::ı.ş.ka ne kaz.a.otlabftir 
mı? bilmem ... (B.1'"' taTalt ı iJıcide) 

1
1 y;.ıd.J altı ile __ on iki aylık sa_ tı~ ınuka- l 

., tır. ca t otuz kırk •yenİ•nİn de ~y gös-
ıın açılış nutkunu Ayan !.Ieclisi Reisi velenanlelen ımza edıJecek.Ur. • t-ernıesi li:ıan1dt. Maalesef, aii~lcr- \'ali, ban.a bir «Hakh.sınıx» daha de- Ve birde.nbire a..rıai.ı. kalkarak sor-
tamamlanı.ıştıı·. o lngiltcre parl3.mcntoıu de, •tırograın _ mecınua .. nnı tevzi- mci.c k:ılm:ı.t1:1.n a.sansör harekete geld.i du: 

Bilölıaı-e, Başvekilin kalb sektesinden Kral F aruk'un Londra, 14 (A.A.) - Parlimen- et listelel'inde ve tiyatro ınüıı<.kkit ve bir dakika S<>nra Alatıirkiln ÖnÜ.Jldc - Huııusi kalem dlrcklörümüıii ~Ö· 
Oldü,gü biJdirilmiştir. tonun şimdiki içtima devresi ya- ve kronikörlerinin şöhretleri sıra- saJo.tNia.kHer hürmetle eilllyorlardı. ile- ı :"Cmlyorwu. Daha. ce1medilel' mi'! Dalı 

Başveklliıı ölünıünü müteakip, çok nutku kında nihayet bulacaktır. Tatilden lıyaıı protokollarında "''eni• y~ hiç le l\ıliı.~ü'ın reveransı .aecdedco. farıc- ıkarf:iıd:ı işte ... Giyinmiş le ... Eh buyu-
Rcık:lı sahneler olmuş ve Kraliçe Fen- sonra yeni devrenın açılacağı zan- rastlannuyor. sızdı. runuz efendiler. Burs::ıhları bekleLmiye-
de, valde kraliçe ve Bayan Hasan Sah- nedilmektedır. Arkada~ıın, sözüınü kesti ve bir Ha.yre'! Fakat. bu bir mucize idi. İki tim. Saat lam on. Bir çeyl'elc C"ee bile 
ri Paşa, hıçkıra hıc;kJra aClaınaya baş- (Baş tarafı 1 iuci sayfada) Ç b J J k - ı ı . solukta sekiz, on ad sa.)'dtktau son- saat evvel gördüii.imüz insan bu mu,-- kalnnşız. Ne derslnis &y Vali? Bu ka-
lamış1ardır. ihtivattan. basirelten ve emniyeti- em er Ryn Jil U · erl ra; du'? Ne değişınişti Yarab! dar b'r te.ahhtirü hemşekrilerimiı: bize 

~ı\çış nutkunun kıraatini müteakip. ni temin ve vecibelerini ifa arzu- Lon<lra, 14 (A.A.) - Dün Londrad:ı - Bunların hepsi yeni. .. dedi. En usta ~:ıh.ne :ırö>Unin ma.kiJaj bağışl 3 rlar mı? 
Kral Faru" Ba·v•kk·ııı·n yanına gitmek sundan mülhem olan bir hattı ha- Goldes•recn'de Cha.m' .... l'l""iın'ın· cesedı' Seıı ),·a ti_yatron1uzu •-'-iıı chni~·or- h · · 

1\. ~ 111 o.n:: ... ~ ur.e"ı 'bu is~ih~l<>yl b:ı.,·ıramazdı. Şefin 
üzere dcrha'ı içtima salonunu terkctıniş, reketi kabul evlemistir. yakılmış ve kü11el'i bugün Vestm:.!ıst.er sun, yahut... Yahut, buoün pek ceJıdi bitkin bir vüt:udii !ki saa.Ue en 

Tam formunda id!·. Önümden :eçer
ken boyu ba.n:ı on n.ıtı yıl evvelki bo
.vundıın epey kısalmış gibi ,{eldi. fakat geç kalnuştır. IVIısır. Büyük Britanya il~ ~lan it- Kilisesine konulmuştur.. Jt.ilisede dini tcr~Ji,,ı;u üstünde. a'l: y"rm~ yıl gençl~şUrt•bılmi:-ti. 

1-Ias;ın Sabri Paşa., bugün ilk defa 1 tifak ve <l.ostluk muahedesıı:ı. ger~k mensinı y:ıpılınışhr. Bjı· daha güldünı: E\•tt ... Genrieıtirebl!mişl!; fakaL 110 

oı.rak, bu s:ıbah l(r~l F.'.lruktUl vet'mis ı metni ve gerekse ruhu ıtı·barilc G dh~' • • ·ı • - Sen san'atte «ycnhı nin ne ol- kadar r:aman için'! 
olduğu Mehmet Ali nişanının büyük tam bir samin:ilik dairesinde tat- .an l DlD SlVI ita. dugunu bilmiyorsun galiba? .. San'- '=============== 

(Arka:oı var) 

d M •t '\Tc ... Bir e-iin evvelki çeklng('nl;ğ"i eıo 1

1 
• • 0 ırn.c<onunu tooıyordu. bik etmi,;tır. Avnı zaman a. ısır atsı'•lı"k namzctlcrı" a, a •yeni., müessese sicillinin dü- ı ) - ., yan,ana ~otirilcmi~crek bir neş'c V•l I ıır.rı ız erın 

B .. ~vckilin cenaze merasimi yarın harbin tesir yaptıi!ı her tarafta di- şürdiiğii kaydın tari1ıi ile ölçülınez. Y 

d l k b 1 B b 4 (AA ) G dh. T' 1 d şet.areUt>, seri adımlarla salonu dol:.a..,tı. I O Ak-
5'1bah yapllacaklır. rrer devletlerle ost u ağ arını om ay, 1 . . - an • umu- ıya ro a •yeni , o giiııc kadar 

•• k .. . h Vals ".dir_•_ rm __ u~ :ı:aruunı veren :ıhenkt.ar d • H"' k" • Baş\·ekilin vefatına rağmen, pek i.dameye calıs.rnıstır. ı.vlısır, end.ısı- m1 '\ı'aH,.e bir tnektup göndererek harp i sa D{"yi doldur1na:ın!S «yeni bit ha- . enız a ımı . d ve anı donuşlerle beş on dakika ~l'llin _ 
muhtemel olarak Kralın nulkunda bil- ne itimadı olarak ve h.ikimivet ve aleyhtarı faaliyet şeklinde ferdi sivıl va.. 11·. tıtTiyatroda yeniıı ınücUi- celd.kten sonra: 
dirilen siyasetin devamı, teşekkül tar-· istiklalind.e kıskanç ,tehlikeleri kaı it.aatsiz!iğe iştirak suı-etile hapsi göze fin ınctnine -bir kere oyuannuş bir t" • ı d" 
lı bir kaç güne kadar bild;ri!ecek bu- Gılamıya amade bulunarak ve bev· alacak kongre partisi aza,mdan 1500 ki- metin olsa dahi- o güne kadaı- çıka- _ - Buyur~nı'.'l efendiler! -litye bo- ye l perçıı1 en ) 
lllnan yeni bir hükUmet tarafından te- nelınilel sartların alacağı sekil ne şili.k bir liste tanziın eylediğini bildir- rılmış olru1 •ifadctt n•u dısında ve prdt- Kf'ttdııuzı evinizde a.ddchnenizi 
min cdılecektir. olursa olsun, emniyeHni ve bütün- mişlic. üstüııdc bir ifade verebilmektir •. rica ed<r'm (Bfmahled.ea devamı 

HASAN SABRİ PAŞA KİMDİR! lüğünü itlameye ııavret ederek ha- A t l J d Tiyatro ıstılalıında •creation = ya- l Saate b:ı.ktım: cesaret\ biraz dalıa artmış olsa gc-
Öldüğü haber verilen Mısır Başve- diselerin seyrini takip eylemekte· VUS fR ya SU arın a ratma. denilen şey, berhanıı' bir Yediye on var. rcktir. lspanya ve Vişi Fransası gi-

l<ili Hasan Sabri Paşa siyasi hayata dir. Alman maynleri yeni piyesin kahramanına tcıncs- Hayalı noş'e ile hulasa edeıt bü.yük bi, mihverle işbirliği :;apınak isti-
1926 da mebus seçilmekle girmiştir. Gecen ictima devresi zarfında sül etnı 2k dei{ildir. Yaratma kabi- adamın misarirlt-['i sofraya oLururlar-ı l·cn iki devlet, Akdeniz hilltimiye-
1931 de Senato 5.7.a~ı otmuş, reis vekil- tavsive ettit?'iniz ve milletin arzu ~1a1bourne, 14 (A.A.) - Bahriye na- liyeti, cok daha ziyade, yüz akiöt ken, tambnri Salıih1ttinin ilk akorUarı t~nin büsbütün İngiltereye intika· 
tiğın,.. intihap ediltniştir. 1933 de mali- ve iradesine uygun olan bu siy<ıset. zırı Hugues, bir Aln1nn 11.u;san gemisi tarafından beş bin defa oynanmış kulaiına ı:arvıı.. Bu ceee masal.arda iç-1 lı karşısında, daha derin dü ünmek 
re nazırlığına getirilen Hasan Sabri en ivi neticeler vereceıii \"e Mısırın tı:afından maya dökülm~ olduğunun bjr esere, yeni bir ruh, yeni bir an- t.~ de nrd. ıztırarında kalacaklardır. İngiliz 
paşa ı9:J4 de Mısıt' sefiri olarcıık Lon- bütün arz·ularını tahakkuk ~ttire- tahakkuk ettiğini bildir1niştir. Bu mayn- layış _katabilmek demektir. Şehir Blr miiddet sonra. Ata.t.iirk'e m.uka.d· hava - deniz kuvvcUcrinin ~akaya 
drcıya git.nis, bir kaç sene sonra Mısıra bileceği ümidi ile hükUmetin de ler Cuma günü bir İngiliz ve bir Ame- Tiyatronıuzda Muhsin'in yar;ıttı:'!ı der en son eğlence ve nct'e cecesi ol• gclıııedi_~·iui gören Bttlga.ristau da-
dOnınüştür. Alüteakiben ticaret ve mü- sectiği sivasetin avnıdır. rikan gemisinin batnıa:o-ına sebebiyet bir rolii ondan başka bir tii.1ılü 0 .. _ duğu pek ac.ı tarı.da, a:0Ja.ş1!ac•k ve belki hi, Ege denizinde kı)·lları olnıa-
Q • 1.1 1n37 d b ekil ve son H k~ vermislerdir. H.ırbiyc nazırı bu ınavn- h'I · ı· ·' .~ ı ·ı ·ı· ı d k ınakJ .. bn•a'· b k ) d F'I" a!{a a naztrı, ., e aşv - ü umetim memlekctı' 'kt sadı" ~ nı:ya ı ınıc ar ıst gösterebilh. ·or ue arı ıe ı a\•es n <!" l t:aidc lnki.r cdi- ... ........ uer, u ıyı ar an ı ı-
ra da harbiye nazırı olmuştur. h t d h ' ... ·· d. n hı· ıl lerin pek yeni olarak döküldüğünü de musun? ıfattô tiyatroıııuzun tec- lemiycc«'k olan gece ba.şlı,.ordu. benin 30 1re Sofynnın. 250 k.iloınet-

aya ın a arp l uzun en ası o- itA••e eylemi~tir. r-, ld k 
Haı>an Sabri Paş3 27 Haziran 1940 lan karışıklıklara (''lre bulmanın bu ı i:'übe!i aktörJeri içiudeı1 bana kaç Tamburi SalJ.haıu.rı. müthiş 3•orat- re mesa cue o u larını, harita ü-

:la Koalı'syon kabı'nesin.i tcşltil -ve aytu · t' aff k t' d h ~-- kişi sayabiliı·siıı ki heuıeıı her pi- muşlu. Anc-.ık. lnsa.n takat.inin fcvkln- zerinde pergelle ölçebilir. 
sıyase m muv a ı ın e er sev- RUZVELT ıan1anda hariciye nazırlığı vazifesini de den iyi teminat altına alacağı ka- yeste •avni adam kaJuı.anıak. fcv- de bir «cebrin<":fs• gösterdifi için san- II:.ırp İ("inde, bu gibi zaferler, on-

der'uhte etmişti. Kabinesi beş gün son- naatindedlr. kalidcliğiııi göst,·:-ebilmis bulun- dalyqsi ii2erinde.n düşmedfCi anla.şılt- ları kazananların, nıulıitlerindeki 
ra nH!<clis önüne çıkmı!i \'e Hasan Sab- elinde bulunan her carcve baş vu- (Baş tarafı 1 inci !'i:lyiada) sun? Ha)·ır caı1ın1 ... l'iyatr.utnu:.:, bi- yordu. dostlukları takviye, hatta yeni 
(J Paşa Mısır'ın İngiltere ile olan dost- rarak katsılamıstır. Ilükı.imet Mı- Baston. 14 (A.A.) - Amerika bah- ze zan1an zaman bej!cnilecek ~eyler Eveti bir: dostluklar temin ecler \'e ayraw 
~uk nıuahedesine sadık olduğunu teyit Buna binaen, hüklımet vaziyeti riye nazırı Knoks, Boston'duki asker! Vermiyor değildir, an1n1a uvcni• cEseri hicrin ola.ıı y.1reıne bak .. > kah.aran. dü~manlıkları yatıştırır. 
•yleıniştir. Meclıs' ın· bu"yu'·k bir ekseri- .. 1 f.k. d - · tersaneyi teftişten .sonra gazetecilere bakımından pek yaya \'C zay;:Jlıdır. Dinledik. Evet, Italyanlar SA\,·gısu.ca ve he-

~rın büvük mu le ı ın en samımı 
feti kendisine itimat reyi vermiştir. bir yardım ,Ç!Örmüstür. Zira veni beyanatında ınillt müdafoa programının - O halde, tiyatl'oyu kapatalıl!l A.% sonr:ı: sapsızca Yunanistana taarruz et-

Has:;:ı.n Sobri P3şa 65 yaşında idi. pamuk rekoltesinin salın alınma.s:ı evvelce te~pit C'dilcn n1i.ihlctC' nisbetle mı? «Bir ilüh1 oeş'e doğsun nağmei tam- mekle İngilizlerin ekmeğine yağ 
lm bir sene ilC'l'ide bulundluğunu beyan et - Hayır .. Bil3.kis, tiyatromuzun b d sürmüşlerdir·, hem de kendilerinde 

Bremen transatlan· 
tiği batmış 

!'cin l1ususi bir nnlasma vapı .ı.s ur an ... > 
1 b ı •l.. miş ve demi.ştir ki: devamını temiıt etnıck şöyle dur- Dln.Iedlk. pek az bulunan tereyaiı. 

ve ı:ıiyasa müttefikimize ır u..te . ~ 
B ti . t 1941 de Birleşik Amer;ka yeniden 26 sun, bircok yenı tiyatrolar, vani Bunun d• «Eser! hicriJı olan ...• Daha Abı"dı"n DAVER 

tanzim edilmistir. 'u sure e tıcare , b" .. hal'p gemisine sahip o!aculttır. Bun- 11:trup• lar kurıılnıasıha çah~ın.amız taki'p eUi, 
muameleleri müstakar . ır e.sa: u- 1aı·ın arasında 2 zırhlı ve blr tayyara 13.zıın. "Yenin ancak ccçokJuk:. ve Nihayet mlğrap dönüp dolaştc 

S"n-Fı·aıısıs· co, 14 (A.A.) _ Bir zerine cere~·an etınıs. harıcı arı- gen1isı \•ardtt. cbaoı;:kalık .. içinde •·elı'sebı'Jı'r.-" M d -dd" t l · -.: .:ı .. -.Mani oluyor halimi. takrire hica-
Daııinı...ırka _ Nıorveç gazetesi tara- sıklıkların ' ısır a c: ı csır erı AMEllİK.A. - l\fEKSİlt..l YA.K.lNLAŞ- - Yani tarla değiştireJim ıni de- bun> a daJ.andı. 

Hava harbi 
fıııd,. 11 alınan bir telgrafta Alman- olmamıstır. nıASll'A DOGRU mek istiyorsun? 
Ynnın bi"tvük Brcmcn yolcu vapu- Btt nutuk simdive kadar Mısır Vaşinglon, 14 (A .. .ı\.) - c:Havas> : - Taın üstüne basttn. İnsan, her 
runun haftalnrca ('Vvel Danimarka Parlcin1entosunda Krallar tarafın- Roosevelt, General A\"ila Gan1acho'yıJ gün tatlı yese b1kar. DeğişikUk 13.-
SQhlli ac-tb.larında battığı bıldıril- dan okunan nutu.klarm ~n kısası- resnıen Mek$ıka ReisicUmhuru olarak zım. Değ"işiklik için bnşka zemin., 

llı:.:_e~k~t~<~·d~i~r;,. ===========~c!~ır:,;·======~===~~~== t«nlnı~g~ karar verırıiştır. başka zanıan ve başka atnıosfer 
"" Roosevelt"ın tarzı hal'eketı ild mem-' şarttır. Ayni tarla, a)•ni tohunıb: 

T l A R leket arasır.daki i~birliğıni takviye ede_ hu yıl ne vermişse bin :vıl sonra da 

NO 
~~llll!ııtJ.llil!llıliıılll!'ilıllllı-.f~!lıl,~ııııııı~111111~~ ... ~~;-.~~ .... ~.~-lllltı·tl''. ~Jt>V..WW->-- - dim'. 

F ınollllya, bunu haber ver 
1 r • a t b u de auleı·ek: 

.::_ Buna edebi lıiıdise değil, 
bir bardak suda fırtına ... de-ltTsat 

l\tina ajansının l>ildirdiğine 
g~lrc. hüti.in ecnebi ıu.cınlekcl
itı:rıll·~ti Arnn\•ullar Yunan 
kon ·olos1uklarına müracaat 
l'<lL•r,•, "İ)nüllli yazıln1ak isti
:ı·orl<ıl'nus. Naneınollaya bu 
ha, .ı!lisi .vcrdiııı de: 

- llayrct cta1cın .... 
Di~;l•rck, söıliııc ekledi: 
- Hom fırsat bu fırsattır . .' 

llen1 de, Arnavutlar i,.:_f, nıcJL· 
sim •hesa. ınevslnıidir!. 

Bir bardak 

suda fırtına 

Il:ıkkı Siiha mi;ı:~kkidi ta• ' 
rif cinıiş. 1',.urullalı Ataç buna 
İtiraz rı·lenıis. Nah!t Sırrı da 
her iki:->i arası"udaki nokl<ıi na· 
za.r teatisine ıniidahale ~yle-
nıı~ ''e •beyanı fikir c,rlenıiş. 

Hasan Kumça~·ı da bu nıe· 
•eleyi c·le alarak: 

-- Bir edebi hadise ... 
Teşhisini koyınu~. N...-

nir ... 
Oiverck, ilıh-e etti: 
-·llakkl Siilıa, Nurullah A

tar. Nahit Sırrı, Hasan Kuı!'
("&\"J.. iınaıalarının lopyek°:8 
hi~ araı·a gclişıııden nasıl bır 
edelıı ı;adise beklenebilir?. 

Piya•aya 

sürülenler 

Bir gazetenin h~ber verdii!İ· 
ne'.' ı::-ör<". nivasava kalp hra sii
riilınekledir. Nanemolla:;• bu
nu !i.Ü\·ledirn dt>: 

- Alllan dikkat etmek li
zın1! .• 

Dedikten sonra şunu ili\•e 
etti~ 

- Kalp liralara dikkat el
mek iktiza etti., kadar diğ-u 
nesneler<' de dikkat etmek ~e
rektir. Meselfi: Kalp ıuuhar
rir. kalp imza. kalp sHhrct ve 
saire gibi şeyler de sürülmek· 
tedir. 

A. ŞEKIP 

ceği gil>l Bırleşik Amel'ikaya üs \•eril- aynj ~e.\'İ verecektir. İşte bu kadar
n1cs n1eselesinin ,.e keza l\-1'eksikada dır ol hikiyet.... · 
Aınerik:alı petrol tro~tlerıne ait petrol Nizanıettin Nazil 
kuyularının ı.teksika bükWnetınce satın ---------------
alınması yüzünden çıkan. müşküliltıa 

haltını kolaylaştıracağl zannedJlnıeıc
tedi.r. 

Kış hediyesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

leberrııatla hcdıyeler yeklınu 980 

Orta Okul 
(B<L$tıuı.rfı 1 inci savfada) 

den Giılsı.im, Vildan, Suzan, Neba
hat, Muammer, Raveı?an Batur, 
ismet, l\vsc. Yasar, Hovrıve. Sab
r~,·e ve Fethıve muvaffak olarak 
Kandıllı Kız lisesine verilmışler
dır. 1"1.rcava Yarn11:;tır. 

Halke\'ı tarafına malzemesı muh· Yıne sehrımızde ınıtıhana ıııren-
lil aılelere ,·erıkre;; onilmekıe bu- !erden Bavan Yezdan Camlıcaya. 
lunan bın tane ac kazak rrı.evcut- ba,•an Cahıde, Türkan. N.ermın. 
tur. Bunlar na bugun erde le>el, ~elahat, Suzan, Fenl\ e Batur. 
lıim edilccektır. Mualla \'e Çatalcac\an Nerıman tz-

Bc~ı!,.taş 1--i~ılkevıııe, Be~ıkt.:.ış 24 ı nı~r kız lisesine verılmıslerdır. 
cıncü ılk okul tarafından -lOO çıfl lstanbul kız orta mekıebınde cri-
"orap LC'berru edılmı~tır. renlerden Ruhı Kalelı Semıh Tul-
' Fatıh HalkeYıne, mühendis Zıya ba,. Do~an O~er. Abdulloh Yılmaz. 
tarafından beo çıft eldıven, dbrt !lefık <'c!ık. Rıza Kuar'. Sükru Bı
cJft corap. ıkı k3Lak lebcrriı edıl· cakcı. Hasan Bo~a. \'efık Balkan 

t 
Nıgdc ıts~ .. snıe. 

mış ır. N P k t E . . 
Kadıköv lblke\•i Rcısı Nacı Mo· • eıat a e . mın HerJI, Huse-

1 t f ndan \·u··n ıclık vao•lmak- vın Yolda;. Talha Harmanlı. Se-
r.11 ara ı · .. ·· N. · -
üzere. Kız $on'at Mekteb:ne kullı- dat Unaldı. eıat lnaltank, Cıhat 
~etlı ııııklorda yünlü kumaş \'erıl- Ko,·a. Yusuf Ser.tba> lelımc:t Cos-
nı~tir. Bunlardan yıiz !Jne ;ün l:uner, 11\·a• Sılan. Boldun Özkar-
ıclık yapılacaktır. , des. Ali Rıza Olcavto, Eıl\'er Bas. 
Bakırköy Halkevine, muhtelif Mustafa O"erl!lln Kastamonu l!Se

kimseler tarafından '.27 cifi corap. sine. Se\•fı Argo F,dırne lu.csine ve
beş çil! eldıven teberru cdılmıstir. rılmislerdır, 

(Baş larah 1 inci sayfada) 
Artist güzel çalıyor, Ve şarkıJa.r bu rülmüştür. 

rece, bntılal'ı ya:ı.ıp b~teJemlş: olanların 
duyduklan ve ifadeye çahşhklan ta- Gchenkirchen, Hanovre ve Len
ba8'iislerc taımunUe intibak ed.en bir na netro1 tesisatında büyük yan
mııhll !.,U.de telr.r:uiaıımaktadır. Ala- gınlar çıkmış, şiddetli infilaklar 
ı.ürk'c dilr.l<al ediyorum: Dudald•nnda vukubulmuştur. 
ö,.-te hafir bir terennüm Y:U- ti satoaun Diğer bazı tayyarelerimiz Berli
süönu bile b Cnun ifl.lllmesino mini nin şimalinde muhtelif tayyare 
biT .-ürüllü gibi. mevdanlarına taarruz etmişlerdir. 

Yan kapalı ırözlerl kimseye batıw- Norderney deniz tayyareleri üssü 
yor, kimseyi cörmöyor. Belli tt bu nat. de bombard.ıman edilmiştir. 
meler-de Ş-ef sihirbu: bi.r mim.ar bulur Calais ve Wilhelmshaven havuz-
glbi oluyor. Bir mimar ki gençlik ırün- larına hüeum edilmiştir. • 
lcrlne ait hatıralara. klmbillr bu biiyük Bu harekattan iki tayyaremiı üs-
taribi şahsiyeti tekevvün ettirlrken ne lerine dö11memi.ştir. 
ihmal edilmiş h!T insan h•yatmdan a- ALMANLARIN 13 PİKE TAYYAJ:ESİ 
ziı hatıralara mu.hayyileden hat, şekil 1 DÜŞÖRÜLDtİ 
ve can veriyor. 

DaJmışt1. Pek enılnlel'e dalmıştı. Bir
den ürperir cibi oldu. Bit yudum su 
tçmesile beraber Sallha.ttine işaret et
ti: 

- Dur? Bu akort bozuk... Li ve Si 
kulai'ıdma yabancı 1reliyo1'. Ver bana 
tamburu. 

Salihattin hürmetle doğruJdu ve bir 
mHır;ıba mukaddes bir kiLap koyar ı-i
bl ı.amburunu Şef'io asabi parmakları 

ara.sına bıraktı. Bu ııarmaklar &eller ü
ırrinde bir ik!> dolaşt. Soul'a ma.ııdallar~ 
d:1n bir ikisiut sıkıştırd1. Fakat üçüncti 
bir harC"ket Şcr'~n duda.klanndan bil' 
h;ıyrl"t nid:ı:-.ı rıkartfJ: 

Londra, 14 (A.A.) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Bugün Alman bava kuvvetlerine ye
niden ağı_r zayiat verdirllmiştir. Cenu .. 
buşarkt sahili açıklarında, her hangi bir 
hücum yapmadan evvel, düşmanın 13 
pike bombardıman tayyaresi ile bir av
cı tayyaresi düşürülmüştür. Bu sabah 
cenup saltilini geçen münferit bir ağıt 
bon.!ıardıman tayyaresi de derhal tah
rip edilmiştir. Bizim iki avcı tayyare
miz kayıptır. Fakat bunlardan birinin 
pilotu kurtulmuştur. 

NiŞAN FESHi 
- va:.ay! İkdam ve Tan gazetelerinin 
Lıl leli ıni? Sj teli ıni? Hanzisi ise, 9/9/940 t 'hl' •• h arı ı nus alarmda 

iş.te bir~ kopuvermiş-ti. ~I... d"l N 
N 

1 a.n e 1 en İtan merasimi 
- • 'e ;vap3.<'ağ"ız şimdi? Başka tel yok b ld % 

ıuu? ozu uğundan Yüksek Mü-
- Yanımda yok ... Fakat otelde nr. lıendia Zinnur Okan'ın Muı· 
-_ Cfüel... Getiri! 

1 
tafa Tunalı kızı Şule ile hiç 

Ywıunde komşu çocutwıu.ıı 07u:ıea- bir alakası Lalmamıttır. 

Hani bunua edatları, lahikala
rı? Hani bu mücerret ve cıplak 
keliınelerin ıninalarını tanıa~lıya
cak, biribirine ekli-yecek scv1er? 

B~~:ı~si Tiirkçcyi, Türkç'e dilini 
yenı ogrenmeğe b::ışlamıs otan en 
aremi insanlar bile lt.onu~maz. 
Hnlbuki gazetelerde bu ve buna 
benzer ne Türkçe ibarelere rastlı
yoruz. Böyle Türkçe olur mu biç, 
bu ne biçim Türkçe yahıı' 

O•man Cemal Kaygdı 

Italyanlar ricat 
ediyorlar 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

yerde bulunan birçok düşman tay
yareleriııi imha etmiştir. Tayyare
lerizr.ize taarruz eden bit- düşman 
avc~ı muharebe neticesi\düşürül
miiştür. Düşmanın sahra karar
g:il:'"n da bombardımana tabi tu
tulmuştur. 

Düsman hava kuv,·etleri mem
leket dahilinde. hiçbir askeri ehem 
miveti olmıyan şehir ve köyleri 
bonıbard:man etmiştir. Birkaç ya
ralı ve ölü vardır. Yunan denizin
de kömür haline ııelmis bir deniz 
tayyaresi bulunmuştur. 

Pindos mıntakasında müfrezele
rimiz tarafından yapılan nıuvnffa
kivetli hücumlar neti<:esi, Arna
vutluk topraklarıııda yeni tepe sil
silelerini harben işgal ettik .• 

Halyanlar Epirdc Ric'at Eltiler 
Dün Gece cepheden gelen haber

lere göre, Epir nı.ntakasınd.a İtal
yanlar Kalama.; nehrine kadar 
ric'at etmişlerdir. Mezkür mınta
kada askeri faaliyetin artması bek
leniyor. 

Cepheden az hab<!r J{elmektedir. 
Yı ~anlılar her tarafta mevzilerini 
muhafaza ediyorlar. 

Atinaya 500 Esir Goldi 

Diğer taraftan bu sabah Atinaya 
500 esir getirilmiı/tir. Bu gece ~i
mal cephesinden daha fazla mik
tarda esir gelmesi bekleniyor. 

Draç, Avlonya, Bari 
Bonıba.rduııan Edildi 

Yunanistandaki İn,giliz Jıa,·a 
k~vvctleri karargahının t1'blii(ıne 
gore, Drac ve Avlonya İngilız ha
va kuvvetleri tarafından tekrar 
bombardıman edilmiştir. 

Avlonyada, yüksek infilak ve 
yangın bombaları, bir mühim.n,at 
deposuna isabet etm;- infilak ve 
yo.n.gınlar olmuştur. Keza bir nu :,
liye otomobil tecemmuuna da ta
arruz edilmi ... •: .. 

Avkıny~ tayyare meydanını tar
yarelerımız pike uçarak bomba:a
mışlar ve ievkalide tahribat yap
mışlardır. 

Avlonyanın cenubu şarkisinde 
de bir büv'-ik vapur bombardunan 
ed.il.ıniş tir. 
Rıhtımlar üzerinde ve depolarda 

bir bomba salvosunun patladığı 
görülmüştür. 

Adriyatik üzerinde İtalyan Bari 
limanına taarruz eden uzu.o me
safe tayyaı;eleri büyük bir tasfiye
hanenın bınalarına tam isabetler 
kaydetmiıılerdir. 

Kefalonya ve Lefkas Adalarına 
Hava Hücumu 

atma, 14_(AA) _Emniyet n~ 
ıaretı teblıgı: Dünkü gün düsman 
hava kuvvetleri Kefalonya ad'asın
da Argıostoli mevkiini bombardı
man etmiştir. Zayiat pek azdır. 

_ _Lefkas adasile Pelepenede de iki 
kov bombardıman edilmiı;. fakal 
ne zayiat, ne de hasar vardır. 

İtalyan Tebliğine Göre 
Yunanistan Ilarbi 

Roma, 14 (A.A.) - 160 numara
lı İtalyan tebligiııe gfü:e, Epirde 
Kalabaki bölgesinde Italyanların 
mevzii Jıarekah inkişaf etmiştir. 
Görice mıntakasında Yunanlıların 
hücumları püskürtülmüştür. 

İtalyan tayyareleri Papas tay-
yare meydanını, Argoslohyi ve 
Prevezeyi bombardıman elmiş ve 
askeri hedeflere isabetler kaydey
lem~tir. Bundan başka Yunan 
kolları mitralyöz at~me tutul.ı:nuş. 
tur. 



'-'YFA 

Belediye Reisimizin 
iki senelik faaliyeti 

(Bas tarafı 1 inci sa) fada) 1 kın dertlerile vakından alakadar 
Taksim mcvdanı da mod<'rn bir olunmasını . kaymakamlardan e
~ .... ı., sokulmuştur. B. Lütfi Kırdar lıcmmıvctle ısteverek belcdıve mer 
J::ınınonü mcvdaııınıı1 tanzınıı faa- kez biııasında da bu isle hususi bır 
lhetıni et•tcn hafta toplanan Se- büroyu tavzıf etrıüstır. 
hir MeclısınJc su suretle anlatmış- Dii!er taraftan lstanbul ızibi me-
tır: deni loir şehrin eğlence, isliı:.ahat 
' 1 - Emincnü meydanı. Eminö- ıhtivaclarını da takdir ederek 
nü - Unkaoanı sahil ve Tahtakale •Taksim Gazinosu>. •Florva Plajı. 
caddesi arasındaki sahanın imar ınbi büyük ve modern lüzumlu in
ta!sılıit ol.im ve Mısırçarsısının saatı dıı vücude c-etırmistir. 
!rıııorilik tesisatı havi asri bakka- AVTUpa harbinin do{!urdui'.u müs 
live ve mckülat ııazarı haline ilrai!ı kilata raı\'Inen son yılda da imar ve 
ıırojesi ve etütlerı vaoılmıshr. tanzım islerine sehrin her vanın-

Bunlardan; bılıyorsunuz ki Emi- dıı avnı enerıi ve hızla devam olu
ııönü me\'UKnı ve Yenicamı arka- narak B. Lütfi Kırdar sayesinde bu 
smdaki saha ve yol tamamlanmış- !!Ün İstanbul arııavut kaldırımın
br. dan .a<falt•a. m~zlx>lc halinde arsa 

Bu mevdanın ve cami arkasının ve mezarlıklardan •bahçe. VC'. ıssız 
'<'ılması için 940 -.ı;enesi hazıranına sahıllerden • olaia • a. ı·irkinlk 

kadar sarledilen istnnliik bedelı ye- manzarası sahal"rdan modern in
ıü.ııu (2,0:ıt.!,33ö) liradır. v,. 940 ha- saata kavusmustur. 
tirıınmdan srmdı ve kadar da 
(155,123) lira sarlolunmu,tur. Şu 
halde mevdaıun valnız ıstınılak ııa
ra:;ı (2,147,400) lıra tutmustur. 

Bu meydanın ve Yeılkamı arka

MOLOTOF 
(Jlaf tarafı ı bıci u.h.llede) 

sının ıı.staltı ve camı onundekı mi!r- komiserleri heyeti reisi Molotofla bir 
mer basamaklar, set duvarları ve kaç aaat süren ııibal bir mülAkatta bu
mermer kaplamaları ve saırı$ı ile 
me'i.darun vükseltilmesmden dola
yı köprünün kenar a vaitının kaldı

lunmuştur. 

BERLİN, MOLOTOFUN ziYAFETi 
ESNASINDA BOMBALANDI 

rılması ve ayrıca Sırkecı - Yenı.ıxıs- Nevyork, H (A.A.) _Dün gece Mo
taha.ııe arasındaki Selıınşab Peh- Jotofun Alman ricaline bir ziyafet ver
levı caddesile Hamıdıye Türbesi 
caddesı beton temel üzerine asfalı 
olarak ve Osmanh Bankası. İşban
kası., Sebil ve venıcanu kemerı a
rasındaki yol kısmının da boıuk o
lan trotuvarları asfalt olarak yeni
den yapı.l.ınıştır. Bu işler içm cem
an (l31.til2J lıra sarfolunmustur. 
Bınaenalevh Emmcinü meydanının 
buırünkü halı istınılfilule beraber 
(2,279,071) lırava mal olmustur .. 

diği esnada Berline hücum edilmiştir. 

Morotofun misafir1eri bu sabah erken

den nihayet bulan a15ırm işaretinin so
nuna kadar Sovyet büyük elçilief bi
n.asında kalnuş1ardır. 

SOVYET BÜYÜK ELÇİSİNİN 
ZİYAFETİ 

Berlin, 14 (A.A.) - cD. N. B.> : 
Sovyet büyük elçisi Skvartzeo Mo-

Taksım ınevdanıle beraber Be- lotov'un ~retıne bir kobul resmi yap-
vazıt mevdanının dtı tanzımı ve mıştır. Bu dove~ Von Ribbentrop, 
Beyazıt - Ko.ska caddesının l~vsu p.1rti ve ordu erkanı ve MoJotov'un 
&>lanJarı da hazırJanarak !ıt.•r yaıtu'.~• nıdt)t:ti ve elçıJık erk3nı hazır bulun
bırden tatbıkata J?ecılmıstır. Bır muştur. 
yandan bu faalıvet vururken Ka- KJZILORDU GAZETESİ NE DiYORf 

Moskova, 14 (A.A.) - cD.N.B,> 
Sovyet ordusunun organı olan Kras

naya Svesda gazetesi dıyor kı: 
Alman sıyasetinl idare edenlerle şah

si temasların tekrar te!isi ve tık.lr tea-

dıköy, Üsküdar ve Fenerbahçenın 
de imar ııliinları hazırlanıp Üsku· 
dar iskelesıle Kabataş ıskelesınin 
tanzim.ine el koıunuş, sehrımızm 
mubtelıl semtlerınd€ 15 den fazla 
modern •Cocuk bah~esı. yaıı•lmış-
tır. tisi, AJman - Sovyet milnasebeUerının 
Dı~er taraftan İstanbulda h 

1 

ıkı memleketın nefine olarak bundan 
nedense daıma sona bırakılan •YO~~ sonraki ~şa1 ve takv1yesını hıç ~Up
lsi de Yıne bu son ıkı yılda hızlan- hesiz teshil edecektır. 
mış ve nvvur, azımkar valnnız B. 
Lütfi Kırdar vollann bır sehır ha
vauyetınde nasıl en mühım bır can 
damarı oldu~u kavrıvan tecriı· 
belı bir doktor enerıısı ıle .faalıve\ 
oroııramında vol in<aatını bırınci 
ııliuıa alrnıstır, Bu suretle valnı2 
1939 yılında 1 mılvoıı 610 bın lıra
lık 60.415 kilometre veni vol vapıl· 
mıs ve 80.9111 lulometre vol da ta
mır olunmustur. Hu mevanda ls
tanbulun her ltazaS1nda bellı baslı 
bır ook caddeler oarkeden aiıfalta 
cevrilmis, bozuk taslardan miirek
kep mıiteaddıt 90kak ve mahalle 
aralarındakl yollar veni bastan va
pılmıstır. Gazi bülvarının sür'atle 
:yapılması Emınonu ,- Unkapanı 

sahıl volunun tanzrmi lslerıne de 
faalıvetle ızedlmıstir. 

Bu faalivetle beraber bir vandan 
da hası.a.h<ınelere. maarıfe, halkın 

tekmil ihtiyaçlarına, ziraat ve ve
terıner ıslerıne avrı bır dıkkat ve 
ehe:mmivet atfeden B. Lütfi Kırdar 
1000 yataklı Mecıdıvekövü hastaha-
nesinin nliinlarını hazırlatmış, Ha
sekı, ~rrahoasa. Bevoı(lu, Zeynep 
Kiiımi! h«stanelerini :veni ııavvon
lar ve tesısatla takviye etmıs. val
nız son vılda 10 ilk mekteıı venıden 
acılıo 55 ılk mektt>bın esaslı tamır-
leri vaoılarak 15 mekteıı binasının 
insaatına baslanılmıs. 9 bın.ı. mek- ı 
tep vaoıhnak üzere satın alınmıs\ 
veva istimlak edılmistır 

B. Lütfi Kırdar her kazada hal-

MÜTEFERRiK 

Cenup ve Şark vilayetlerine 
petrol sevkiyatı batlıyor 

Anadoluya vapılacak petrol sev· 
kıvatını tanzım ıcın dun sabah pet 
rol kunıoanvaları mudürJerı Tica 
ret Mudurhil(unde toıılanmıslardır 
~'ıltereden ııelen tenekelerle pa 
zartesı ız-ununden ıtibaren otrol sev
kıvatına baslanılabılecegı anlaşıl· 
mıstır. İlk adımda Karadenız ha· 
valısıne 6-0 bın ve cenuo Vllavetle· 
rıne 4-0 bın teneke sevkı vat yapıla· 
caktır. Karadenız havalısıne varıl· 
!erle ve cenuba tenekelerle ııiınde
rılecektır. 

Dıin Mara>3 btr va11on petrol vı 
Dıvarıbakıra da ıkı vaııon benzın 
l!'onderılmtstır. 

TiYATROLAR 

Ayak 

fEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

H/ll/940 Cuma 

lfilnü akşamı saat 20.30 

Takımı Arasında 

• KOMEDi Y.ISMINDA 
14/11/940 Cuma günü 
akşamı saat 20.30 da 
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BÜYÜK TARiHi ROMAN No: 51 

111.DAM 

.7'/tii# w~-...cı 
Maarif cemi yeti 

• 
eş ıa pıyangosu 

KAzanılan hediye
ler dağıtılıyor Midenin Günahı 

YAZAN· MAHMMUT YESARi Türk Maarif Cemiyeti tarafın-
• dan" tertip olunan yıllık eşya pi-

Maballehici diiJU<inında , kimse-, Genç kızın dudakları, bayat et . yangosu An karada çekilmiştir. Bu 
ler yo~~u. Çı~a~, ikide birde, kapı- gibi kuru ve ka.~sız, yana~ları_ h_as- ke~ıdcde 6430 numaralı bilet 2000 
nın onune gıdıyor, dMlgın dalgın la sarıydı. Gozbebeklerı sonuk, liralık 44242 ve 5273 ıu.ımaralı bi-
sokağı seyrediyordu. gu<kapakları yorgun, düşüktü. Jetler ' 1000 liralık 43175 574-06, 

. <'.üneşin, yağı bitmiş bir liımba Onun peşinden gelen yüzü çizik 24215 ve. 5002:> nu,.,;arah biletler de 1 
gıbı, ışıkları damla damla, zene çizik yaşlı kadın, a&u, emin tavır- 500 liral k eşya kazanını.şiardır. 
zerre sönüyor, sönükleşiyordu. Ge- lı, ciddi bakışlıydı. Ayrıca müteaddit biletlere de 
re kara'.'lıitı, p~rU.zlü b_ir._fitil gibi Genç kız, nasıl korkak korkak 100 - 5 lira kıymetinde eşyalar isa- ' 
to.z halınde dok~le dokule, ı:ok- yüriidüyse, yine öyle suçlu suçlu bet etmiştir. 
ten sokaklara yagıyordu. oturmuştu. Nihayetleri 46, 68, 75 ile 

U:ıaktaıı akı.eden vapur, şimen- M k 1 k numaralara da birer liral · 
biten 
yerli 

d'f d"'d 'ki · t 1 asaya oşan garsona, yaşı a-
•,er 1 u uh erı, dra~'.'vayf çan talrı, dm, aşina bir tavırla: matlı eşya verilecektir. 

ıta ıcı arın er an egısen erya a- kramiyelcr dünden itibaren da-
rına karışıyor; gillikçc kararan loş - Acel~ ~t'.ne! . i(ıtılma.i!a başlanmıştır. !stanbulda 
sokaklnrı, tenhalaşmnga başlıynn Der gıbı ı~aret e~tı. . . bulunanlar ikramiyelerini Yeni 
caddeleri, dalgalı hir inilti gıbi dol- ~cnç kız, gözlerim )ere ıntlır- ı Postahane karşısında Erzurum ha-
dJıruvordu. 1 mı~. eırafına bakamıyordu. Yaşlı nında iki.ııci katta Türk Maarif Ce-

.. P~ykenin arkasında, bardakları, . kaclııı, çocuğun kulağına iğildi, bir miyeti Rcsıni ilfın işleri Bürosun
kncuk tabakları silrn usta. yan 1 şc) lcr fısıldadı. Genç kız, omuzla- dan alaca~ tardır. 

'?"özle camekinı suzuyor, Jiıkayt ı rını o .. natarak protesto etti. Yaşlı !i~l~~;;~~~jiJr~~ 
nıaskeli bir alaka ile işini görüyor- ·kadın, bu vazi;yetten, hlç goc:un-
du. madı; fısıldamağa, ısrarla devam 

Mehallebici dükkanının önünde, etti. 
iki karaltı peyda olmuştu. Kapı- Genç kız, korka korka girdiği, 
dan bakan çırak, sür'atle geri ce- &u(hı sudu oturduğu dükkana, ya
kildi; önlüğünün cebinden çıkardı- v... ~·avaş ısınmı~, alışmış gibiydi. 
ih kirli bezle. peykenin mermerini Gözlerini vakit vakit kaldırıyor, 

15 İkınci T eşrın Cuma 
silmci:e başladı. göi("iis etleri çıkarılmı~ tavuk sö- 8-00 Program 

18.03 Mtizik 
18. 30 Ajans Dükkanın kapısı açıldı. Fakat i· f j(üşlcrine, tirigonalara, sütlaclara, 8·03 Müzik 

çeriye kimse girmemişti. Kapı, bir 

1 

mahallebilere, baklavalara, franca- 8·15 Ajans 
k&• sanive açık kaldı. Ancak on lalara bakıyordu. 8.30 Müzik 
üç, on dördü1tde, daha çocuk, çok 1 Dükkanın kapısı tekrar açılmış- 8.50 Ev kadını 
çocuk, bir genç kız, önüne baka ba- j tı. Siyah esvaplı, ~zun bo:vlu uç- 12.30 Program 
ka, titrek adımlorla sağdaki ikinci , ları kırpık bıyıklı bir adam 'girdi. l 12.33 Müzik 
~as_aya d~ğr~ yürüdü. Lutr tak~!- / Siyalı esvaplı, uzun bo•·lu ada- ı2.50 Ajons 

19.15 Müzik 
20. 15 Radyo gaz. 
:?0.45 Temsil 

2ı.:o Konuşma 

21.45 Müzik 
22.10 

d~. sı!~h t~:-:ıu ~uma• mantolu, ~- mın girdiğini gören yaşlı kadın, 13.05 Müzik 
'11 _cızık cızık bır kadın, onu takıp yerinden fırladı. Fakat genç kızın 1~.20 Mü2ik 
~!tı: Masanın kena~ından sıyrılır yüzü. kireç gibi oldu. Yaşlı kadın, ı8.00 Program 

22.45 
2~.00 

23.30 

Ajans 
~tliı..'k 

Müzik 
Kapanış 

ı:ıbı gecerek arkalıgı avna, mu- erkeğe göriivle i<aret etti ve genç =============== 
'amba kaplı sıra:ya oturdular. k k '1 d · t ' k k ld d ç 

Veggand'ın 

vaziyeti 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

li galiba Veygandın da mukave
inetine mfiruz ka1acaktır. Halbuki 
veni nizamııı - İngiltere hariç - bü
tün Avrupa kara devletlerince ka
rnlü çok parlak olurdu. İspanya ve 
Fransa bu işte biri küçük, diğeri 
>Saslt ve büyük bir halka idi. Bu 
lalka takılamıyacağa benziyor. 
)imdi ayni gaye ile Berlinde Mo
otof Yoldaşla görüşülmektedir. 
Jrada da halkayı yaldızlamak pek 
colay olmıyacaktır. 

Amerika ajanslarına göre, Vcy
rand Vişiye karşı muhasım hale 
:clmiştir. Generalin politikasında
·.; bu tahavvül ve tebeddülün sa
ki ancak iki nokta olabilir: 

1 - İngiliz faaliyeti ve kısmen 
~aarruılar ı. 

2 - Amerikada Ruzveltin tek
·ar intihabı ve Birleşik Devletın 
vardırru. 

Bu iki im kiin var olduğuna göre 
<imdiden Almanlarla sulh yap
'Tlakta artık fayda kalmadığı ka
•lBati Vevl!'andda yerleşmişe ben
'iyor. İngiliz faali:-!_eli vaziyeti çok 
leği<tirmektedir. (Dayan başarır
~ın.) 

Hüs~vin Sükrii BABAN 

121 o un an tu ara a ır ı. O- Ad'.\lar Sulh Mahkemesinden: 
cıık, kalkmnmak istiyordu. Liıkin 9~014 1 
ya•lı kadını'n çatık kasları, kor- ı . 
kunç bir tehdit gibi, mukavemeti- .. Heybelıada K~lavuz ~okak 2 No. de> j 
ni kırdı. bolnunu iğdi. uysal bir 1 olen J\.1a.~bube, ıfcybclıada SGın:ltoryn~ . 
toplanısla dükk3.ndan dışarı çıktı. nuıncla olen Burşa Dcrebaşı n\ahal1esı 

U b 1 d 1 k d 
46 No. da kayıtlı Mehmet Ergtircnc 

zun oy n a an1, yaş ı a ın, . . • . , 
k b b ·· ·· .. b 1 fzmır Yapıcıoglu mahalleşı 666 ıncı so .. 

gdelnç Eız,k kcrak er yur~mege t~ş a~ kak ~9 No. da kayıtlı lhimit Bilen, An .. 
ı ar. r e , ızın sagına gec;: ı ve . . , 
ıl k b . "!"' 1 k d' ·· talya naklıyot umum ş>rketı Mn<a ya· y ışı ır gu uş c, en ıne gore ı . . 

konu~uvordu. Gen(' kız, dinlemi- nında Nuri kızı Nakşıye Tezjt:der, Zon
yordu. Biraz sonra, koluna, erkeğin guld:ı:ık Devlet D.:-miryolları ıstasyo·.ı 
girdiğini görünce silkindi, kaçmak memuru Haydar ya.nında Abdullah_ kı# 
istedi. Yaşlı kadın, araya girdi, kı- zı Raşide, Aydın Incilcrova nahıyeSJ 
sa bir c;ckişme o1dn ve genç kız, Gercngeva köyünden Rifat Onan, Ni
göz pınarları dolu dolu, dudakları :;.:ıntaş Meşrutiyet mahalle!:ıi Kelek so· 
titreye titreye baktı. kak 15 No. da kayıtlı Mehmet oğlu 

Erkek, bu çekişmeye, sanki ya- Şerafeltin, Bakırköy Niyazibey sokak 

hancıydı. Genç kız, gözyaşlarını j... 47 No. da kayıtlı Sait kızı Va"'tiye ıtBa
cinc akıtarak ağlıı-ordu. Yaşlı ka- lıklı hastahanesinde ölen P..IidiJliU Ko
dın, idare eden tecrübeli bir eda ço> Ye Tekirdağ memleket hastahane· 
ile, genç kızı okşuyordu. Erkek, a- sinde ölen Büyükoda sakinlerinden Bi· 
tıldı: 131 oğlu &>haettinin terekesine vaz'ıyed 

- Peki ... Peki... Ağlamayın ca-
nım ... Sunun şurasında hir ahbap-
lık ... Buyurun, karşıki lokantaya 
girelim! 

Lokantaya girdiler. Genç kız, lis
teye hakmadan yemek ısmarladı. 

Garsonun ıırtirdiği yemeği yer
ken, biraz evvel, korktuğu, kaçtığı 
erkeğe, minnetle, teşekkiirle ba
kıyordu Genç kızın, gözlerinin ya
şı dinmişti. 

* Düşmü< hir genç kıza rastgelir-
seniz. bütün kabahati, hemen ona 
yüklemeyin. Ona. evvela, aç olup 
olmadığ"ını sorunuz! 

1- Güneş Gibi Hakikat!-

edilıniş olduğundan alacak iddiasında 

bulunanların bir ve veraset iddiasında ı 

bulunanların ... üç ny zarfında vesaiki!.q ı 
müracaatl:ırı ilô.n olunur. (436) 

Bakı.rkoy Sulh Hukuk 

den: 
Hik!mlli:ln· 

Emraı.ı akliye hastahanesinde tahtı 

tedavide bulunan ve l / 10/ 939 tarihin· 

den 31 /12/939 tarihine kadar mezkUr 
hastahane başhekimliğinden gele!) 

defter mucibince ölen 83 hastanın ala
caklısı Ye borçlusu kanunu medeninin 

561 nci maddesi mucibince bir ay zar ... 
tında müracaatla düyön defterine ka· 

yt ettirn1eleri ve kezalik ölülerin ve
rasetını iddia edenlerin de kanunu me

deninin 534 ncü maddesi mucibince Ü( 

ay zarfında isbatı verasetle mahkeıne-

._ ... _ 

ÇAPA MARK 
Sıhhat, Kuvvet ve Ne,'e Kaynağıdı 
Beşiktaş: ÇAPA M AR K A Tarihi tesis: 191 

Baş, diş, nezle, grip, romatızm 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes 
İcabında günde üç kaşe alınabilir. Talılitlerinclen aolınunu:. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden 
1. Har· mah ve yarışlara angaje saf kan İngiliz 939 doğumlu erkek 

dişi on dl:.rt baı;i tayla sat kan Arap btş baş tııy acık arttırma ile satılacaktı 
2. - Arttırma 1/ 12/940 pazar gün saat on liçte Ankara hipodromunda Y 

pılac:ıkllr. 

3.- Muvakkat teminat hepsi için beş yüz altmış beş liradır. 
4. - T<ıylann pediğrileri Ankara. i.:tanbul, Adana, Bursa, İunir, SamsO 

Konya, Balıkesir \•eteriner müdür1tik1t rine gönderilmiştir. 
Taylar hakkında izahat ahnak isteyenlerin bu müdürlüklere ve haraya rn 

raC'aatJarı ve i::t1.ekli1erin arttırma gün ve saatinde An.kara hipodromunda b~ 
lunnıal<Jrı if[ln olunur. cl04 

SANTA 
Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınması 

kolay ve müenir bir müstahzardır. 

gayet 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kartı gayet tesirlidir. Barsak Solucanlarının büyüklerde 

ve küçüklerde ıebep olacağı tehlikeler göz önüne alına· 

rak Solucan hastalıklarında bunu kullanmaları faidelidir 

HeJdmlerlmise ve halkım.ısa tavqiye edilen bu mü.sia.Jıur her 

ocraahanede bulunur. Yunanistanda Araa. 
vut Lejionu 

Arnavutluk Başkonsolosluğun
dan: 

Lezzeti, nefaseti ve sıhhi 
yapılıtı ile şöhret alan 

mıze müracaalları aksi halde terekenın P Kutusu 25 kurttur. 

Yunan Kralhf(ı dahilınde, Ar
navut bayraf(ıle ve Arnavut zabı
tanın ıdaresı .ıltında ıeşekkıil et
'llekte olan Mılli Arnavllt Leııo
nuna ıştırak etmek üzere biıtün Ar-
1avut tebaa~ııı:n derhal Ba•konso
luslu~a muracaatları ehemmıyetle 
avsıve olunur. 

(Adres Taksım. 
~fü soka~ No. 6/6 l 

Parmakkapı 

K:::: APİK OGLU :: 
Kuyun -ve a1tır ettuden Japtlımf 

Türk Sucuklarını 
Her yerde erayınız. TakUUertn

den sakın1nız. Taşraya siparış ka
bul edilır ve serian gönderilır. 

hazineye intikal edecegı ve ölWere aıı -------------

olup hastahanede bulunon eşyaları 22/ Bakırköy Sulh Hıılıuk Hüimlliln- İstanbul Aallyo İk.lnel Ticaret 
11/940 tarihinde saat 14 de hastahanede den: kembinden: 

alenl müu:ıyede suretile satılacağından 'ı Bakırköyünde Zeytinlik mahallesi Tahta.kalede Avram Denesi ve or 
taliplerin yevm ve saati mezkUrde bas- Halkçı sokak 7 numarada mukim iken kağıt ve kırtasiye Tecimevi nam 
tahanede hazır bulunacak satış heye- ölen Despınanın terekesine mahkeme• hesabına Ziraat Bankası Çangın şll 
tıne müracaatları llAn olunur. (443) mızre VazJJ'Ct ediJcliğinden kanunu since yapılan 52 lirahk tahsil3.tı pll 

İmtiyaz Sahi!ıi ve 11/eşriyat Dl
~elrtörü: E. iZZET. Ilasıldıiı :re• 

SON TELG&"F Basımevi.. 

medeninin 534 ncü maddesine istinaden emre yaz.ılı mezkôr Ziraat Bankası 
üç ay ınrfında mirascılarU: v~ ~unu besinden gönderilen 630384 No. Jıı 

1 
mezk{ırun sn nci maddesıne atinodcn 123/9/940 tarıbtı bir kıt'a çekin pOS 

de alacaklılarm bir ay zarfında mahke· zjyaa uğradığından bilbahis Avram 

1 
merruıe mUrtıcaatlan aksi takdirde te- nasi ve ortağı kağıt ve kırtasiye t 

relte te!Jfiye edile-celi ilAn olunur. («3) evi taratından mahkemeye müraca9 
ve. cebren zaııolurunuoıu sekız bın Türk siUbşörü ile başa çıka-! kuvvetlerimiz İtalyayı dehşet ve lı:orku sözü gçen çekin iptali talep edi!ınii 

Pad!$ah. kralların mezarıannı VP bil- mamıştı. Biliyordu kı asıı Türk ordusi- içinde bırakmıstı. Balınrtlö7 Salb Bild:mltflndeıa: dujundan mahkemece keyfiyetin 45 

[Oı~iTIJi"ll'L·ı~jl~l~~~~'llm ~~~<e:~';:~~ıe anı:~~ı~ :~:.keltl. Küçuk le~~:~:::~ ~:"h:; ,:;~:,n ~~~- m~:.~b".:~!e: a~~~~i ~:=i;;: v:.::~rk.=:da~y.:A:::::~ :e~~d~~~d~IAn:a~kve",,,~;~ ~~~a~~~ 
ill..aJır..:Jll.A.Jlh!.tU.~ t.:JS~t.:iL:3'.~JU .. ftJlll.~tL.ftl~ft Ka~unl. l:-;tcın Belgradda da b1r kad.J bes inde Turk ordusunun ne demek ol. sının btıkımıyetJ altında bulunuyordu. nının birinci katında otunnakta iken dıtı takdirde bu müddetin hitaııı 

rn 
·~:"'f'~'"'qf' · !ı· ffi•:"'P~~r "':~1"'il!r"l~i-:ı'"l~I:~r.~'r"m \tayın ~ttı Dort bın muhaflı. bıraktı du"ıınu anıamışlardı Bu, ordu He bır ftalya sahıllcrl Türk denızcilerinin 24/9/935 tarihinde Almanyada ölen Ka .. çckm ipUılıne karar verileceği Tict 

~! -' -' ·•ı, Ki J a.Jt:.:jt.mdIJL!t:.:.\.DJl 1 1 ..t l~·~ Hu:ı.lsa K .~ nun1, Du seteri:.ı hareke- dan..l meydan muharebesi yapmak ıste- emrı altında ya::uyordu. Ahali sahıl ıe- rtıbet ogıu Serkisin terekesinden 24500 Kanununun 638 ci maddesi mucibi 

::::~===::1==::: y a~~n; M. Sami Karayel " 
1 

4 ı~Jıl 1 ~~:~ k:~':'~'.;~~;~ct uzerıne muvafta-ı mı~~::a~~·verrihlerımız, Kanuniyi ten-
1 
hı~~:-~ ~~~:~e 1~~~~r~u~:;!::~- ~:• k:~:~.:ıı!::~ıı:ı~~::.:ı 1:~~; il4n olunur. <

3
GSJ 

. . . 1 Bununla beraber her zeptettığı yer- kıt ederler .. O_nlara gore, _ Kanuntnın 
1 
paya na.kını ıdLler Garp bu. halde ıken illndan ltibaren bir ay zarfında Vt-!3· Bakırkö7 Sulh Hukuk 

Bazı ecnebi tarihleri, bilhassa Ham- vasıtası)~ cenuptan Turk. ku\'vetlenle de mUlkl vp a5kerl teşkilJ.t vi.Jcude ge- kışlan1ak ıçın fstanbula donmeyip Bu- 1 şark cephemızdc buJunan Iranda ise ıki mukayyedesıle mahkemeye mUra· tleo: 
ihata olunmuş vaziyette oldutundan tuen padısanın makbadı .k:cik.lu olduju dınde ordu ıle kışlan1ak ve, hemen tık-' Şah, bıraderlennm isyanıle meşgul idi. caat etmesi aksı takdlrde tasfiye masa- . • tJ 1 .ner tarini, Granın ıapunda Ttirklerin 

ahaliyi katli.im ettiklerıni yazar .. Kul
liyyen yalandtr. Bıl~kıs padişah, aha
linin mukaddes addettığl yerltri ken
dine terk ey tedı. 

devleti 51ıye ıle boş geçınmek mecbu-
1
\a:orülüyordu bahar olur oln1az vıyana üzerine yürü- Bıze karşı hareket edecek halde dej:ll- ımca müracaatının hükümden is.kat edt- lstanbulda Sağltk yurdunda tah 'ti 

riyetinde ıdı. Turk ordusu kısın gelmesıne kadar yerek vıı«it ve zamandan bolca tıısti!a- dı leceğ.i il6tı. olunur. (443) davide ık.en 18/7/940 tarıhinde t 
Türk ordusu ilerl;odı. Tatay kalesi tlarekiıtında innzamıa devam ettı. de ıle kaleyi zaptetmek ıcap ediyordu.. Osmanlı imparatorluğu dahilinde a- Mıha.il Şakaryanın terekesınde ihbstıt' 

\·e, şehrine vardı. Kale ve şehnn mu· AkıncLlanmu, kuvveth mil.f:rezelerle derler saylş yerinde ıdı. "Yavuz Sultan Selim Dr. Jla•on Saml zertne muhk:emece variyet edildiııı>' 
Yalnu, meşhur Gran kilisesi camie balızlan muharebesiz teshm oJdu. Aln1anya hududunu açwa.r, ot. oı u... Halbukı~ Türk ordusunun Budinde zamanındaoberi dahill asayış mü.kem- T ı F O a Ş 1 S 1 kanunu medenınln 534 cü maddesın' ~ 

tahvil o1undu. Padı.şah, Cuma namaı.ını Türk ordusunun asıl nıaksadı olaru zennde bırakmadılar. kışlaması mümk:Un değlldı 1 meldı. llll bnaden i.lç ay zarfında mirascıtarıO 1, 
on binlerce ıazı ile burada kıldı. İstoni Belgrat idl. Kısmı k.üllıs1el bu- Düşman ordusu. Almanya lçerlerine Bir kere, orduya nefes aldırmak ve Kanunln.ln babası, Yavuz Sultan Se- THo ve paratito hutalıkların.a. tu- aJacak.lıJarın btr ay zarfında kayıt ';J 

Gran kale3ine ve şehrine padişah dOrt raya geldi. c:ekıllp kalelere kapanmışlardı. Asıl zındeğı vernıek lizımdı lim: babası Beyazıt Veli zamanında Is- tubnam.ak tçin t.iri kat'l, mu.afi... 611 ci ma.ddeye istinaden BakrköY t1' 
bin muhafız bıraktı. Kaleyt bır tamiı istoni Belgrat, Macar krallannın me- Türk ordusu tçın buralara kadar sefer Sonra, ordu levazımını, topçusunu yan halinde buJıman dahill memleket yeti pek enin tne atıdır. Her ec- mahkemesıne müracaatları ve eJtS1 ,;I 
ile ağır toplar koydurdu. Ve, Gran Se.b· zarları bulunan mukeddes bu merk~· yapmak plan dahilinde değıldı. Zaten. merkez. olan İ6tanbuJda yeniden tecbiı asayışın.ı lulıcilıp durdutmuştu. Her teY- zanede bulwıur. Kutusu "5 dirde tereke ta&tıJ"e edileceği il!Jl 
rini Budin kadı.tına tJbi olarak bir de di. 10ı çok: uzak olduğu.ndan Türk ordusu- etmek gerektı de emniyet vardı. Halk çok zenıin klJ. kun19tur. nur. (..,).A 
kadı tayin etti. (H. CemaziyUlithır 950). İstoni Belgrat, Crandan daha mühim nu kıs karşılıyordu . Düşman ordusu, Orduyu bütün kış, Budfn Sibl bir Tanh, Kanu.ntyi bir cepheden tenkit ~ 

r...histan kralından gelen setir padi- bir müstahkem mevkıı ıdi. İçindeki mu- Türk ordusıle boy ölçüımeğe biç hır va- yerde kışlatmak müşkül olurdu. eyler .. Bu da, Kanunlnln COlı: sevdiii 
phın muzafferiyetini tebriJt eUi. hafızlar daha çok ıdi. kit cesaret edememıştı. Fırsattan ve, Türk ordusu, Avrupanm merkezini Hasekilerinden Rus mOhtedisi Hürrem 

Le1ıiııtan kralının tebrildt oamiml7di. Fakat Türk ordusu, İstonl Bolçadı 00şıu1tıan lstitade etmıye, kaçamak 7ap. zapt, şlmale doğru akınlar yaptıfı 81• kadındı. Kanımı, Hürrem kadınm '11-
Çünlrü Macar kralı Leııistan kralının bir, iki hücum hamlesinde aldı. mağa bakıyordu. rada Tll.rlı: denlz lı:uvveUeri de Akde- zünden Budlnde, lı:ıflama;yıp onunla 
toruou idi. İıtoni Belgrat, Türk ordusuna ancak Düışman ordusu ,.uz bin lı:if! Ue Bu· nlzi altüst edi7ordu. BarbaroB Hayrettin kıiı geçiımelı; lalıı İAaııbala cl&tennlı. 
Sonra, Lehistan, Romanya ve Kırım ilç hafla mukavemet edeb~ So.ııra elin ve, Pe$teyı muhasara etbli ı.aldt Paşanın kumand:wnda bulunan denl.z (Dalla .-t 

lstanbul Mıntaka Tic•ret Müdürlüğünden 
~ itaı;raya ilıraı; olunnacak balık yumurta, tilçük baş b>~ 

ürilıeri ~ aobut ı..kkında ıörüfmelı: !nere ı5.ll.tl40 Cwna &Wıü oaat il 
mmtal<a '!kMel m-.ıöf(lnde bh· toplanta 7apılacalttır. 

&J'lııulw ilrraealçt tııcc:arlaaıı bu loplantada bazır buhınmaları.. ııef4'1 


