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Jıeisicumhıınımus, MilU ş. fimlz 1smet lııönü'niln Tarih • Co trafya Fakültesinde tetkiklerde 

tıula nurlarken alınan resimlerinden llçü 
• 

ltalyanın za
yıf tarafları 

!Reisicumhur dün Iran 

lngiltere, ltalyayı vurmı
ya b'lflamı§tır; bütün 1 tal· 
ya, bir ucundan öteki ucu· 
na kadar, Jngiliz hava· 
deniz hücumlarına açık· 
tır. lrılliliz deniz hakimi
yetinin hazırladığı ve ha
vacılarının tamamlıyacağı 
müthİf tazyik altında, 
J tal ya er geç yıkılmıya 
mahkumdur. 

Fransa ve Japonya 
elçilerini kabul ettiler 
Yeni büyük elçiler Milli Şefe 
itimatname/erini takdim etti 

Yazan: Abidin DAVER 

H arbin pren~iplerinden ~i: 
ri. kuv\·etJi ,,.e zayıf iki 
düşmandan evvela kuv-

Vetlisini vurmağı emreder, Çünkü 
lı:uvveJli hasım mağlıip edilince, 
onun yardımından nıahrunı kalan 
zayıfı da mağlup edilmiş demektir. 
Fakat askerlıkte de, prensiplere 
kaskatı haklanıp kalmak yanlıştır. 
Mareşal Moltke)e göre, sevkül
ceyş san'ati, harbi ka:tanmak için 
tedbirler bulmaktan ibarettir. O 

Ank<!J:a, 15 (A.f\.l -. Fransa'!_lın 
yeni Ankara büyuk elçısı ekselans 
Jules Hcnry bugün saat 15.15 de 
Çankaya köşkünde Rei,icumhur 
ismet İnönü taraf:ndan kabul e
dilerek itimatnamesini takdim et
mistir. Büyük elçinin muvasalat 
\'<' hareketi esnasında bir askeri 
müfreze ihtiram resmini ifa eyle
miştir. Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu kabulde hazır bulunmuş
tur. 

Japon Büyük Elçisi 
Ankara, 15 (A.A.) - Yeni Japon 

büyük elçisi ekselans Şukurihasa 
bu11ün saat 16.15 de Çankaya köş
künde Reisicumhur İsmet İnönü 

halde, bu tedbirleri ararken ica· BerJı• •• l" k t 
bmda lı:uV\·etli ve zayıf iki düş- n mu a a ı 
hlaııdan ev\·eliJ zayıfı vurmak da h kk d 
doğru olabilir. Nitekim Büyük a ın a Mos
harpte de her iki taraf, harp san'· 
•tinin bu prensipini, itabında, ev- k t bJ• v • 
Vela zayıfı vurmak suretilc aksi- ovanın e ıgı 
n~ tatbik etmişler.di~: in~ilizler de, \ ••11-----
nııbveı-in kuvvetlı ruknu Alman-
Yayı bugün vuracak vaziyette ol- iki devleti llAkadar Edan 
nıadıkları için, onunla uğraşmağı 
Sonraya bırakarak ~imdi Jt&lyayı meseıelerda 1n1 a şılmlf 

Moskova, 15 (A.A.) - B~rlin 
mülakatları hakkında T~ . ajansı 
aoo1iıdaki tebliği neşretmıştır: 

tarafından kabul buyurulmuş ve 
itimatnamesini takdim eylemiştir. 
Büyük elçinin muvasalat ve hare
keti esnasında bir asker! müireıe 
tarafından ihtiram resmi yapıl
nuştır. Hariciye Vekili Şiiluii Sa-

(Arkası Sa. 3, Sü. 2 de) 

Amerika 
ingiltereı 
jş bir 1 iği 
genişliyor 

---------
lngiliz pilotları 
Amerikada ta
lim görecekler . --

GARE I HNOISTANDA 

Amerikalılar askeri 
Ü ı le r tesis edecek 

1ngi1 t • r •ye kırk tane 

'' uçar kale ,, veriliyor 
Nevyork, 15 (A.A.) - İngiltereye 

Noel hediyesi olarak cUçar Kale• ler 
\·erilecektir. Filhakika Va~ington'dan 

haber alındığına göre bu ayın nihaye~ 
tine doğTu Boeing fabrika1arı 80 uça:
kale bombardıman tayyaresini ikmal 
edecektir. B, Roosevelt'in tma13lın yn
rısını İngiH.ereye vermeği derpiş eden 

tevzi usulü mucibince bu tayyarelerin 
yarısı yani 40 tanesi İngiltereye veri
lecektir. 

Haber alındıfına ıöre, Birleşik Ame· 
rika İngiliz hük:!lınetine, bombardıman 
tayyarelerine mahsus son derece dakik 
yeni sistem bir nlşan alına Ale!l de ve· 
rectltır. 

(Arkası Sa. 4, Sli. 5 de) 
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HERYEROE 

KU 
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Şimal eepbesıne sevk edilen motöriu Yunan topçu lrnv vctlerinin Florina 
şebrinıle alı nan bir Fesmi - Keııarda bir Efz un askeri 

lngiliz tayyare
leri Arnavutluk
ta da faaliyette 

-------
l 1:a.ly a rıl El. r 
Nerede? 

Yunan nıatbuatı bunu 
1 Giornale d' ltalia 

gazetesine soruyor 

Esir olan İtalyan Alpinileri 
resmi geçit yaptılar 
(Yazısı 3 üncü ııayfada) 

ASKERT 
VAZIYET 

Yunan T aarruıu 
inkişaf edecektir 
Dün ıeo saaUere kadar Yunan -

italyan cephr~lnden alınan u 
mühim haber Yunan Ba.tkuman· 1 

da.nlığının bütün cephede büyük ! 
taarruz emri verdifldlr. • 

1 

Ywıan ordusu dUn sabahtan iti· 
baren bütün cephe boyunca ş:lddct 
11 bir taarruza ceçmlt bulunmak

tad.ır. 19 rünhık harbin devamı 

eırma~ı.ııda seferberıttlni ikmal e

derrk cepheye mühim knv\:etltr 
yıfan ı·unanl!iôtanm bu taarruzu ' 

bilhassa Şimal eplı~lnde İtalyan : 
ordusunu büyük bir hezimtte ut- j 
ratabillr. I 

Esasen Görlceyi mud:ıfaad.a . 
mü~ktlita uin:ran tt.a\ya ordw.a.- 1 

nun 3 üncü Alp fırkasının uira- : 
clıtı feci a.k.ıbetten sonra Eplrdtld 
.. auyetl sarsıtmııtır. Ceph~en re

len haberlere röre, ilerltyen Ya 6 

nan kull'vetlrri karşısında İtalyan
ların ricaU ob.ha şlmdldtn ftke 
•ira:m.ıştır. Ba vaıi,et büyiık Yu

nan taarruz.unun süra.tlt uetice1e 
•kıl olma mı mümkün klla<'khr. 
br. 

N. D. 
(Arkası Sa: 3 Sü l de) 

/ Almanyamayn 
harbini geniş

letmi ye başladı 
---·---

Fakat İngilizler Alman 
mayinlerini topluyor 
Londra, 15 (A.A.) - Amirallik da.re

sinden teblii edilmiotir: 

Yunan orduları 
Arnavutlukta 
taarruza geçti 

• 
1-ta.lyarı 1 ar 
çek.ili yor! 

Büyük bir lıavrı nıu· 

lıarebesinde 10 ltalyon 
tayyaresi dü§ürülclü -
Yunanlılar Göriceyi tama

mil muhasara etti 
•• 

> 
e2m<"fi kararlaştır111ı gibi görünü
)·orlor. Almanya ile İtalya, harbi 
Akclenize nakle karar vermekle 
İngilizlere, mihverin Akdenizc u
tanmış bacağını kırmak fikrini 
ı·crdikleri ı:ibi, İtalyanlar da, Yu· 
nanistana taarruz etmekle İngiliz
lerin işini kolaylaştırmışlardır; 
~ünkii, onlara, ltal)·aya darbeler 
•ndirmek için muhtaç oldukları 
tok kıymetli üsleri temin etmişler
dir. İtalya Arnavutlukta ve kendi 
toprakları~da durmadan inecek o
lan bu darbelere ~ok güç mukave
met edecektir. Çünkü İtalyamıı 
llıaddi \e miine\•i a~ık .ve zayıf ta· 
•afları pek çoktur. Bıınl~r~an ha
lırınııza ı::clen mühimlerını sırala· 

12 ve 13 sonteşrin tarihlerinde 
Berlindeki ikameti ~snasmda Sov; 
yetler Birliği Komıserler. Hey'et~ 
R ·si ve Hariciye Halk K.omıserı 
M~lotof Almanya Şansölyes.ı Hit
ler ve Hariciye Nazırı Fon Rıbben
troı:ıla mülakatlarda bulunmuştur. 

HANŞ 8ABJLLE'llİNDJll ALINAN DENİZ NABLİYATJNI TAHDiD EDEN İNGiı.İZ HtlCtJHBOTLAJUNDAN ıııtal 

Son haftalar zarfında düşman aabil-
1erimjz etratında mayn dökme faaliye
tlnl artbrm~tır. Bu hal mayn toplama
ya memur subay ve tay1alarımıı.a Ami
rallik dairesinin takdir etliği munzam 
bir ;yük tahmil eyleıniJlir. 

Ylllllln - İlal7an lıarblıııde - vaz!7el 

Atina, 15 (A.A.J - Buııün saba
ha karşı, Ywıan piyadesi, itaıyarı mev• 
zilrrine Glmdiye kadar yapılanların bel .. 
ki de en şiddetlisi tellıkki edllebilı>c<lr 
bir hücum yapmıştır. Yımanlılar, Görı .. 
cenin ıimall ııarklsi.ndki tepelerde ıiln• 
ııü ile hücuma kalknuı;lardır. Esas be· 
det, nısriccye hAkim bulunan İvan da
tını tutmaktır. 

Öğleden sonra raınian ikinci bir 
sünıü hücumu sonunda, YunanWar, bu 
dollık arazinin büyük bir kısmını il· 
&al~ muvaffak olmuşlardll. 

Yalını: 

1 - !tal~ an milleti, bu bar be is· 
terııiyerek silriiklenmişlir. Çünkü, 
~.0 ?•illet, ağzı kalabalık Faşist re· 
Jını~nin zorile Habeş harbinden· 
berı, beş senedir harp bayatı ya
Ş~nıakıa H birçok nıalırumiyetler~ 
0ı:ranıaktadır. Bu hazirandanberı 
de, hiç evmediği Almanlarla be
rabe~ •. denizlere hakim olduğunu 

1 ~ıldıgı 'e korktuğu İnı:ilizlerlc · 
nrbetmck mecburi\ etinde kal· 

nıı•tır. nıı itibarla it~lvan milleti
nin t:ılıammlit kabiliyeii az ve n1iı
ne\'İYatı bozuktur. 

2 - İt•lıa, uzun bır harbe da
~•naeak maddı kudreti de l)•İ2 de
ğildir, Fa~isller, Fransa yıkıldı1'
tan sonra, k"a bir harp yapacak
brını ve İngilterenin de çabucak 
çol..ccel:ini san"·orlardı. Bu he
saıılaı-ı yanlış çıkmıştır. 

(Arkası Sa. 3, Sil. 2 de) 

MAHEŞAL PETEN 

Almanya Loreni 
Fransaya iade 

. k ' etmıyece ••• 
~-------~ 

İtalya. tızıın bir harbe daı aıı•
ınaz; t;i.inkü sc,·ki:lceyşi hanı n1adR 
deler denilen ,.e zaınannnız harp~ 
l~riniıı kudret ka)ııağı olan mad
oelerin çogundan ınahrumdur. 22 
esıısı, maddeden en miibinıleri o· f ransa 
lan ll lan.,; kömür, petrol, bakır, 

Alman yanın 
Pamuk, kauçuk, nikel, krom, tungs- kararını 
ten, fosfntbr, l..ala;v, mika hal· 
Yada biç l oktur. Bunlardan kö· 
nıürden ba ı.ası miittefiki Alman· 
)'ada da ~·oktur. Demir ''" kurşun, 

beğenmedi 

---·---
Suner Parise gitti 

(Arlı.;ısı Sa. •. Sü. 1 de) (Yazısı 3 üncü savfadal 

HAVA HARBi 

BERLiNE 
HOCUM 

lngiliz akını çok ıid
detli oldu haıar fazla 

Alman hücumları da arttı 
Londra, 15 (A.A.l - Hava ne

zaretinin tebli~i: 
İyi ve parlak bir ay ışı~ı. dün 

gece İngilız bombardıman tavva~ 
relerinin Berline yaptığı şıddetlı 
hücwna bıivıik yardım etmıştır, 

Schelslscher yolcu ve marşandız 
istasyor.u üzerine ve etrafına bu
yük infilak kudretinde bombalar 
<\üsmüstür. Berlinın merkezınde 
Pullistrasse, Lehrter ve Anhalt.er 
istasyonlarında ve Tempelhof ı_s· 
tasvonunda esva depclarına hu· 
cum yapılmıs ve buralarda yan
ııınlar cıkarılmıstır. 

Düsman isııali altında bulunan 
26 hava meydanına ve Stavanııer· 
den Loriente kadar lımanlara v_e 
bu limanlardaki vapurlara da bu
cumlar yapılmıştır. 

İNGİLTEREYE Y APll..AN 
TAYYARE HÜCUMLARI 

İneiliz hava ve dahili emniyet 
nrzarcılerının tebliiiı: 

(Arkası Sa. 4, Sü. 3 de) 

ltalyan hakimiyetinin 
kırılmasından sonra 

12Adada 
Heraa Yunan ve in. 

giliz kuvvetlerinin 

gelmesi bekleniyor 
Atine, 15 (A.A.) - Şarki 

Akdenizde Oniki Adadan A· 
tinaya gelen haberlerden an· 
!aşıldığına göre, İtalyanlar, 
her gün bu adaların İngiliz 
ve Yunan kuvvetleri tarafın
dan işgaline intizar etmekte
dirler. 

İtalyan makamlarımn bu a· 
dalar İngiliz ve Yunanlılar ta
rafından işgal edildiği zaman 
İtalyan rejiminin nckadar in· 
sani oICiuğunu söylemeleri I· 
çin Yunanlı halktan ricada 
bulundukları ıöylenmelı:tedir. 

Adalarda ikamet eden balık· 
çıların kayıkları kumsala çek· 
tirilmekte ve İngiliz ı:emile
rivle temas etmemeleri için 
gece karada alıkonulmakta

dır. 

INNSBRUCK'DA 

Almanya 
italya 

Erk a D 1 harbiyeleri 
müzakereye başladı 

Müzakerenin manası nedir? 

Düşmanın mayn harbini ı•!liıletıne
sine rağmen, aldığımız mukabil tedbir
le, limanlarımızı dalına :ı;ryrisefaine 

a.çık balundurmak suretiyle büyük. mu
vaffakiyetler temin etmiş ve temin et
~kte berdevam bulunmuştur. 

Aınirallık dairesi aşağdaki mayn top
lama gemilerinin son zamanlarda kay
bedllmiş oldutunu esefle bildirdi: 

Rinovia, Se\.'ra1 Gırl Helen, Villiam 
Vesney, Stella Orlon. 

Buıün vukua gelen harekfi.t esnasın
da Yunan41ar, büyük çapta alb İtalyan 
topu almışlardır. 

Yunanlılar, İvan dağının Jı;gallnl ta. 
mamlayınca. Göriceye liden mühün 
yolları kuntroUeri altına alacaklardır. 
Bu suretle İtalyanların bu JChri ellerin .. 
de tutablmeleri on defa daha güçl<şe
ce-lttir. 

Göricenin ehemmiyeti büyüktür. Gö. 

(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 

Asker ailelerin 
Yardım meselesi 
Aylık varidata göre 1 liradan 
4 liraya kadar para alınacak 
Şehir meclisi dün Necip Serdena:eçti- lzır1anmıştır. Talimatrınme mucibince 

nin reisliiinde toplanmıştır. Bu top .. memur ve halktan yardım paraları ka
lantıda bazı münakaleler kabul edilip zanca gOre tahsil olunacaktır: 

Eyüp kaz.ası dahilinde müruru :amana ıoo liradan 200 liraya kadar ayhh: 
ulrayan 3092 lira bina vere:isinin terklni k.aEancı olanlardan l lıra, 200 liradan 
muvafık cörüldllkten KOnra ou.ker alle- 400 liraya kadar bulunanlardan 2 lira, 
!erine ~ardım i~ine · ıeçllmiştir. 400 Jiradan 500 liraya k&<lar olanlar-

Aıma.n Bllfkuıa.nhııı Jılı.rqal Jleltel Evvel~ makam namın belediye mu- dan ve daho fazlablardan da heı;.ay 4 
base~ müdürü Muhtar Acar izahat ver- lir.ı almacaktır. 

Berlln, . 15 (A.A.) - D. N. B, ajansı mlıtlr. Bu yardım tahsilatının muntuam bir 
bildirıyor. Bu izahata ıöre, asker ailelerine ya- şek:lde yapılması için yenıi1~\ı 50 ~ah-

15 Tesrinisanide İnnsbruck'da Alman pılacak olan yardımlar için daiml en- "1:,"dar alu~masına lüzuıı &:örülmüıtür. 
(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) cumen tarafından bir taliı"atname ha- (Arkası Sa. 4, Sü. 2 del 
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ALI RESOL 
-Ali Resul 

Yazan: ZİYA .ŞAKIR 

taraftarlarının şikôyetleri 
son derece gazaba getirdi Yezidi 

iste, Abdullahın düşünceleri, ni- !er, Ve Yezidin huzuruna cıkarak 
na, et tahakkuk etmıstı. v., Kerbe- sıkaveılerıni tekrar ettiler. 
la salırasındaki tehitlerin kanları Yezıd, aon derecede 11112aba ııeldi. 
kurumadan. bu zat, (Mekkc) de Bu zatların haıısedılmesini ernret
(llalıfe) liııuu ılan evlemıştı. ıı. Aynı zamanda, kuınandanların-

Bu havadıs Medınede etıe\•ce ııü- uan IMu•lım bın Ukeı..,ı yı lıuzu
rüitulü lıır ealevana setıeuıvet ver- runa celbedere.ıı:: 
dı... Bır cuklan, derhıtl t İmamı - C:abult.. ücretli askerlerden 
Zeynel Abıdııı) ın cvın eeldıler mürekkeo bır ordu t<>ı>la. Evveli 

- Ya İmam!.. Eı?er ortaya bir Mn!ıneve ıııt. Oradakı Ali ResüJ 
(Hil.Het davası) cıkması lazım ııc- ıara!t~ı ıarını. tedhı.s et. Onları, be
livorsa. bunun davacısı. sen ulma- nım aıeyhınıde bır sıka\•ctıe bulu 
Ls.n. .. Curıkü. eeddın (imamı Alı) namıvacal<ları lıır vazı1t•te ııetır. 
Hilafeti Muaviye ıı:rbi bır mustetıı- lJedı. 

din eline bırakmamak icin büyük 
ve karılı mucadclelere gınstı. ile 
bu yü?.den de hayatı kanlı b:t fa
cw •le neticelendi ... Onun arkasın
dan. amucan (imamı Hasan). vine 
bu ul(urda Mua vi venin hilesine 
kurban olarak, zeh:rlenip ızitti. Ve 
oıhavet baban. Kerbda cöllerinde 
bir vudum sudan malırum bırakı
larak kanlar icınde can verdi... Bu 
il>barla. Hılıifet. senın hakkınd:r. 
Kalk. Önümüze düı.. ~1escide gide
lını. Sana biat edt'lım. 

Uedıler. 

İmamı Zeynel Abidin, bu teklifi, 
kat'i lıır sekılde reddetti. 

IZevneb) i.9e; 

* Şama ııiden zevatın Yezid tara
fından tevlc.ıf ve haPSedılmest. Me
dınede cul< fena bır lesır husule 
getırdı. $ehırde, derhal bır gaıeı·an 
bas eoslerdı. Her ıaraııta mıtı:ı~ler 
aktnlılerek: 

- !lıla!etın g..ısıbı, Ali Resülün 
dü ınanı olan Yel!d, hal ' edılmelı, 
hatta. lsliım üUcelerınin hudutların
dan lıarıcc sürülemeli. 

GONON 
TENKiTLERi 

Hissesiz kıssa 
- E, ne var, ne yok? 
- Ne var, ne yok! .. 
- Bu da söz mü? .. Avrupa bui-

biı-ine giri_yor, sen sualiJne cevap 
vern1i.Yorsun. 

- Bcnin1 harici işlere aklım er
mez. 

- lbydi efendim.. Almuya 
Avrupayı haraca kesti, İtalya Yu
nani:sıana hücum elti... İsn•nya 
tetikı"··· Amerika hazırlanıyor ... 

- Neme ıerek hunlar benim. 
- Peki, sen ne ile meş~ul olur-

lllUI? 
- Fıkn ile azizim, fıkra .•. Ben 

IKDA M 

Gümrüklerdeki Al- 1 

manmalı çıkarılıyor 
H i adi• ta ada a ve Portsaittea 4 milyon 
500 biD adet çuval geliyor. Fiatlar düıtü 
/?.!!!!. ümrükte birikmiş ve son zamanlarda gelmiş olan Alman 
'3 mallarından boya, tıbbi e eza ve kağıt maddelerinin çıkarıl

masına müsaade edilmış ve bu hu susta gümrüklere emir gelmiştir. 

(ıbac-,1yım. Malların sa.hipleri bugünden iti-/ 
-Öyle;rae bir r.ı.ra anlat .ıa din- baren bu maddeleri çekmeğe baı;- Otomobil lastik 

liyeyim. Iıvabileccklerdir. 
- Ha, bak bu olur. Dinle: •Ars- DığPr taraltan Ticaret Vekale-

lan, kurt. tilkı dost olmuşlar, an- tinden gelen emre göre, mıııtaka • 
!aşmışlar. Beraber avlanacaklar, tıcarct mudürlu"ü piya.:;anın Al
a\"ladıklarını beraber yeyip karın- manvadan getırmeRe muhtaç oldu
larını doyuracaklar. ğu maddelerı ve miktarlarını tesbi-

leri satılıyor 

Bu kararı verdikten sonra bu üç te devam etmektedir. Bu malların 
ahpap uvuş yola çıkmışlar, 112 git- yeni anlaşmalara göre Almanya
mi IO!r, ur. gilıııi ltt, bir ahırın ka- dan ı:etırı!ecegı anfaş:lmaktadır. 
p15ı 0nüne celını~lrr. Arslan kur- Dört Bu~uk Mil~·on İngiltereden gelen otomobil Ia..-
da: Çuval Geliyor tiklerı gün,rukten çıkarılmış, dun-

Talipler Ticaret Mü
dürlüğüne gidecek 

"''"··lıı karşıma 11!"~ deaıiı, bak cien itıbaren acentesi tarafından b k · ·· d d ·· ... , Dün alakadarlara aelen bir tel-
a a~·11n, goıunı t>n u mu.. ~ satışa ba~iönnu.ştır. Acente müra-
Kurı arslanın kaqısına ııeçip graHa, Hındistandan ;ahn a::n.m kabe kom:syonunun henüz kar tes-

baknıış: 2 mıh-on çuvalın Kalkutadan } ula . ' · . . . 
Çıkarıldı •ı bildtrilnıı<tir. Çuvailar bıt etmemesıne ragnıen satış yap-•l>Undü! .. dtn1İ•. ... ' k d K t fıatları 

' Basra\·a ,.e oradan trenle memle- ma ta ır. omısyon sa ı:; -•Şinıdı arkMıı•a g~~. bak loaka- 1 .ı..· t ·kl ntan•n 
d ~ ketıınıızn tt"lccektı'r. l\Iallar.•n "e- n: te .. •vıt e tı. "n sonra ace . \'ın1, ku)·rnj:-um dik uru yor mu .• • ._ ....... " f l f la 

Kurt arslanın arkasına ıeçip lecek ay ba~ nda gel:nı:; olması: btıg.~n ·apt.ıgt.~atış ıat a~ını .:z a
tahmin etlılmektedır. Bu rnretlc j gorurse oııa gore muamele } P ı..~":~ş:duruyor:. dt•mi~. piyas~daki çurnl darl;_~ı ve ihtikii- cak_t.r. Liıstik a.lmak ıst;;v.enltr ev-

Bunun üzerine arı;lan ahırın ka- rı Önlenmiş olacak vakında Port- vela mıntaka t:caret muaur ugun-
. Saitten yola çıkaca'ğ; haber al.n~ıı den miısaade alacaklar ve sonra 

Peynir toptan
cılarının inadı! 

Buzhanelerdeki 11ılları 

hükOmet mııyyen fiatlı 
piJas&JI dağıtacak 
PeraAmtıle peynir acdl

cıları dün Ml>alı oali -
cwinine nriiracaat fltmİJ
ler 11e biitiin tarı.iye ile i/a.. 
tarlara raimen toptancı 
tiiccarlarm cmalunız yok· 
tan diyerek kendilerine 
peynir vermediklerini aöy
lemiılerdir. 

Vali muavini ocaiyeti 
mmtaka Ticaret miilliir· 
lüiüne bilJirmiftir. Top
tancı tüccarların yola wel
medikleri wöriiliiTu lnu
hanelerde bulanan bin
lerce teneke peynir piya
saya çıkarılacalr ve aahip
leri namına Fiat miiralra
be komisyona taralınıtlan 

1 

tesbit edilmif olan lrôrın : 
1 iliiveaile perakendecilere 1 

1 satılacaktır. 

Diş - --~----------· --- -- -_ --~ 

POLİTİKA 

Parçalanan 
birlikler 
Ycuan: Prole•Ör 

Hü.eyin Şükrü BABAN 

939 eyhilünün ilk ıfinü başlı) 
bu son harbin seyri takip ed 
cek oluna ne kadar birlik, ani 
ına ve itilafların hu·aya uçtu 
sağlam sanılan ne tesanütlerin 
hiçten ibaret altluiu hayretle 
rülür. Demek iti yıllarca Avru 
tbı hayalit ve vehimeler üzer 
mnhakemeler kıırulmuı. Haki 
te vücudü olınıyan knvvetlcre 
yanılarak siyuet takip olunın 

ve tam hesııplıışmak Pııli ge 
çattığı vakit itina ve ihtimam 
kurulmuş zaıınolunan binaların 
ınelsız olduğu ıörülmü,tür. 

1118 zaferinin "" Venayın 
duju Avrupa hir İspanya .. tos 
dan başka hir teY deiilmiş! 

Ti $İmalden baflarsak 
Jintliya,. İneç, Norveç ve Dani 
ka) murabbaı uzun senel~r biri 
rine dayanan, menfaatleri ye 
İi"rinl tamamlıy.u bir kiitle 
sayılıyordu. Bu dört mcmleke 
kral ve cnmhurreisleri hikiy 
dünya matbuatını dolduran 
tanah ietimalar aktetınitler, 
fetler vermişler, nuluklar irat 
mişler ve .un-1 tesanüdü efsan 

- Sizin bu teklifiniz, dostluk de
~ildır. Y 'sa maksadınız. böyle bır 
mesele cıkararak, Yezıdın nazarı 
dikkatıni, (Alı) nın llJ üzerine çe
virmek midir? .. 

Dı\r, feryatlar vü:kseldi. • 
Yezıdin valı.si, halkın bu oleya

nı karsısında ne yapacağını ~asırdı. 
Yezid aleyhınde söz sovlıyenl rı 
tevkıf etmek ıstedi lse de. daha bü· 
vük bır hadise\'e sebep olmak kor
kusıle, buna kıvısama<iı. Derhal bır 
a.:;ker kuvveti )!'öndcrn1esi icin, en 
sür'atlı bır vasıta ile Yezide haber 
volladı. 

(Arkan var) 

pasına atılm14, kapıyı devirıp içe- acenlarn müracaat edecPklerdır 
ri ~;rmiş, bir pençede ahırdaki e- 2,5 mih·on çuval da geldikten ;on- . .. . . . . - ı . . · 

ra darl!k btisbutün kalkacakl r. Tak.sı şoforlcrının ıhtıyac ıçın şeği altına alıp öldürmii~. karnını . •atın ı rr:ıntaka ticaret mudurlüm• Şofor-d •t · · Hındı5lan ve Port-Saıttcn w • . ~-oyurııp 11"
1 mıs. .. . ı ıer Cemıyetı ıle temas edeccktır. Basba•a kalan kıırlla tilki ertesi al:nan mallar uzerı,.,e çu\·al fıat- . 

1 1 
d . 

• ' ı · k d kt d Dıger taraftan n;(ı tere en mu-

ni cihana yaymışlardır. İlk dar 
ıH ile böyle bu vahdetin kuru 

l lif mahiyetiııi aşmadııi:ı anlaş 
Savyet ltusya küçük Finlandiy 

- taarruz edince, diier üç, b · 

1 ADLiYE ve POLiS 

Sahte lise olgun
luk diploması 
yapmışlar 

Di ı·e. onları tekdir etti. 
Halbuki Zeynel Abidine bu tf!k

lifte bulunanların dü,ünceleri son 
derecede saf ve samımi idi. Mak
satları da. Abdullah ıtrbt söhret ve 
servet harisi olnn bır sahsın verine. 
(Alı ResUi) den birinin Hıl<ifet 
mevkiine ııeçlrilmesi idi. 

Ali fu>sıil taraftarları, ne (İma:rnı 
Zevnel Abidin) e ve ne de halası 
( Zevneb) e fikirlerini kabul ettire
me vince, bu defa başka bir düsün
ceye kapıldılar. Medine bulunan 
vahye gıdereit: 

- Ali Resülün duçar oldu.ıhı bu 
sefalet nedır? .. Resulullahın bütün 
ehlı İsliıma emanet ettiııi evlatları·· 
nı refah içinde Yasatmak, Halife
nin vazifesi ddfü midır? .. 

Dive şikaı·ette bulundular. 
Valı. hem (MckkeJ de Hilafetini 

ilaıı l'Clen (Abdullah) ın Ye hem d• 
(Al! Resül) leh.ine sikayette bulu· 
ııanların ,·aziyetini derhal bir mek· 
tupla Yezide bildirdi. Ne suretle 
hareket edeceıtine dair talimat is
tedi. 

Yezid, valiye mabrem bir emir· 
name gönderdi. Ve, şu talimatı 
verdi; 

[.11.bdullahı bir müddet !rendi ha
line bırak.. Oraya, bir ordu ızönde
receı?iın. Ve bana rekabete cür'et 
eden. bu adamı tepeliyeceıtim.] 

[Zeynel Abidin lehine şikayet 
edenlere ııelince, onların bu şik.'i
yetlerine müsbet veıoı menfi bir 
cevap ı·erme. Bu husuta, salahiye
tinin mahdut oldugundan bahset. 
Keıxlilerini bana gönder. Ben, ta
zım gelen cevapları veririm.] 

Dedi. 
Valı, Medine eşrafından (Ali Re· 

sül) tarafından olanları nezdine cei 
lı<'tti. Yezıdın talimatı mucibince 
lıaı·eke ederek; 

- Ben, burada ancak bir emir 
.kuluyum. Eller şiüyetierinizde ;,.. 
rar l'divoraanız. doi!ruca $am;ı ııidı
niz. Bizzat. li:mı.cıilmümtnine mü· 
racaat edıniz. 

Dedi. 
Bu zatlar. kal.kt.ılar. Sama 

ViLAYET 

Defterdarlığa alınacak 
memurlar 

Şehrimiz Deferdar!ığ:na alına
cak olan Orta Mektep \·e Lise me
zunu memurlar için dün ün:versi
te Hukuk Fa~cültesinde bir imti
han yapılmıştır. Bu imtihana 300 
k1<i gırıniştir. 

MAARiF 

gün döne dolasa ı:ene ahırın kapı- arı auı;me le evam etme e .r. ıh kt d h k k 1 
. 1 . ·ık· . . 120() kurn:,tan dün 145 kuru.şa kadar mı mı ar a am .au.;u ~" m_ış-sına 2'elmı.ş er. Kurt tı ı~e. • _ .. .. tir Bunların tevzu ıçın fabrıkaıa-s .. ·I k d · btık a:ışmuştur. · . . . 

•.O.\ e arşın1a geç emış, rın ihtiyacı tesbıt caılmektt<lır. 
bak~y~m cöziim dftndü mü:• .~yni zamanda ::;at~ş fi~tları da te:;· 
mı~;lkı kurlun kar~ısına ıe{l!l bak- 1 n hisarı a rır. 1 bit olundcakt_ır_. +----

•Dönmedi!. demiş. ., B E L E D 1 y E 
Kurt kızmı~: - •Döndü de!• v "d t ff 
•Peki, döndü!. arı a ) ar J Ş b" u 1· . h f d .. 

1 e ır ... ec 111 a LP. a uç 
·"imdi arkama l:f(, hak baka- gün toplanacak 

Hm. l;unuğ'um dik duru··~: mu" / s mali yılda 45 •ı 

_____ , __ _ 
f .ı(i sahtekarla bir genç 

dün tevkif edildi Tilki kurtıın arkasına geçıp bek-ı OD ml " Şehir Meclisinin lıadema hafta-

mıs· fA "d t ldu da ~ Run yerine 3 gün ve oa?artc- d 
1 

ıahtelı:irlıtı hıldisesi ~Du· r-nyorı .• ~-mi• 10fi 18 l Vall a Q, , .. I . , Bir ip oma 
... ae ~ si. ~.ırsaınoa \"P euma ~un crı ı.GP- meydana çıknıı' ve failleri dün adli-

Kurt kızmıs: - •Duruyor, de!• İnh!c:arlar İdaresinin ~iJ.~·ıs 1940 lanma:;~ k.ararlaşm.ı~tır. yeye veriln1i$tlı·. 
Muallimlerin lı:ıdem 

için talaaiaat 
·P~ki, duruyor.. eave:;ınj...! sona eren 19:JV - 40 maii --o-- Sahte dip!or.ıayı tanzim eden Hüseyin 

zammı Bunun üzerine kurt ahırııı ka- sene zarfındaki muameLitıııa daır M O T E •iÇ" E R R I K adında bir•dır. Hilseyin ıalıle bir u.e 
pısına atılını~, kapıyı kırmışy. Fa- ıhzari rakkaınlar tesbit edı!nuştır. olgunluk diploma"' yapmış ve bunu VL . kat bu sder ahırda halis kan bir B ı İ"' b ı a d' 

u ma ıımata nazaran, uareniıı .Bir yavrunun yüksek •ilın matbaasınd.J astırnııt ır. u ıp-$ehrimlz ilk mekteplerindeki kısrak \'armıs, kurlun alnına bir muamelatında bir kaç ııeneden 1ıe- lomalardan bınnı Vecihi lıııninde bir 
muallimlerden 1938 yıl.nda terfi rifte )'a•n~tırınc.a kurt ülmüş.... ri ııiırülmekte olan inkisaf bu malı w? severliği gence sah=; ve 

0 
da bu oahle diplOINI 

edip de el'an kıdem zamlarını ala- Bunun üzerine tilki ~ ~iııen sene zarfında da devam etmıştir. Türk Hava Kurumuna karşı ile yüksek bir n'ekt..be ıirerek devama 
mamış olanlar için dun $ehir Mec- kurla bakmış bakını$ da: İdarenin safi varidatı 45 nıılvon li- 4ıalkunız ıı l{Öeterdigi ehemmıyetli başlamıştır. Nihayet hldlse meydana 
!isinde 15 bin liralık bir ta4ı~isat - İste $imdi demis llİİEİİD dön- ra olun bundan tayvare resmi ve ilika ve yardımlar devam etmek- çıkınca Husoyın ile Vasi! ve Vecihi,. .. 
munakalesi kabul olunmuştur. Ay dü, kuyruğun dik duru,or!_ hususi idare aidatı tenzil edildik- tedir. Bu yardımın kıymetli bir k•lanm1*i•r ve dun Sultanahmeı birin.· 
başından itibaten tevziata 1'aşlanı- Selômi J:ıuct SEDES ten sonra hazineye !lil.9 milyon lira örneği de e\·velki ı;ın ·Türk Hava 1 ci •ulh ceza nıahlı.c cs:r.de 110r1U1• çe-

lacaktır. devredılmi.ştir Bir sene evv.!l safi 1 K G l ta h" b . d lulerck ı.- k,f olunmuzıardır. 
. · . urumu a a na ıy-e şu e;:;ın e h d' ıo 1ar varıdat an:a_k 42.4 ~von ~a. ha_- eereyan etmiş, Bevoı'!lu Orta Mek- Huseyınin yaptığı sa ı.. ıp ma -

1 1 
Ki :ilk ff·ber.I& zıne hısses_ ı ıse 41.4 mııvon lıı_·a idi. ltebı' · l-C t:ılebes'-~-n 137 nu,na- dan diitcrlcrini kimlere verdijl ve bmı-p 1 Y A • A r •--•-] - ıııuc: 1arın kullanılıp k.ullanılmadıg• ehemmi· Uu varıdat ...,.,,.., ıııını tem. ın . et- ra1ı Sırbabat Perin-k isminde bir 1

- t·-1
·- ld ..,.,_. '' retle tahkik edilmektedir. * Romanyadan alacajımız petrol ve mı$. 0 ':'_n sa ...-. şu V;:> 3 ı • ._ b talebe, harçlığından arttırdığı 

.____________ müstaı.ı.atı ilzerinde ı.muıar yapmak ctnııstu; l939 - 40 malı yıh-ıarfın- bir İira:yı Kııruma kadar gelip te- Kızı bir gece alıkoyduğu İtalya ya, nohut, balık, uzere B~ ııilınil olan petrol ıımı- da memlekette ı!7.ll mılvon lira kıy- berru eylemiştir. için bq ay hapis yatacak 
ted Jirketl miidilrU Saat Çetlntaş ııe metınde 13.6 mıl.yon _kilo mamuldt JUmUrta ihraçedilecek Sok . V.ık direktörü inllınüzdolti sattlmıstı. Mamul tütün &all$1nın 
5 1 on'.. ;::. ize ~ 14 milvonu buldu.ıa. hatta tecavü2 İtalyaya nohut. balık, yumurta ve de-

ri ihracatına müsaade edHdilindm 6-
nümuıdekl Salı ve Çaqoınba ıüıılrri bu 

maddelerin ihracatçıl.arı mıntaka Tica
r•t mudUrlütünde toplanaoaklar ve 
kend lı:rine bazı izah.at verilecektir. 
• .\ynı zama.nda buı hususlarda fikirleri 
de alın.oııcaktır. 

En menfur ihtilı:&r 

Piyasada 1ÜD iplijl buhranı artmış
tır. A kerlerimi.ze hediye için ıfyecei< 

üre\_o.ek olan kadınlarımız çok ıü~lliklc 
:ı>lilı: bulabilmektedir. Gizli olarak çok 

yukseiı: flallara lplllı: Nblmald11dır. 
Hazor ,.ün çoraplar da ııtlikçe pUıalı-

a ' gunu run · e!tıııi memleketimizde il!t defa va-* Şehzaıitbalında Letafet -1'tıma- ki olmustuı:.. 23 mllvon nüfusa ma
nı i!e v.1,nli Mııs!afa - -· a- Hk olan Osmanlı İlllPllnUorluilu 
rosındaki yolun J'9li ıı.ı.an lnluı ka- :ıamanı.n<Ja Rejinın satıııı 8 ınllyon 
r:ıırlaştırılrriı::ıtır. kilovu eecmivordu. * Sarıyercte Büyükde"' Ply... Avnı aene zarfında dahili tuz aa-
caddesinde bulttnan husus! idareye ait tısı 6 mlJyon l•ra kıymetinde 
Nemlizactc konagının yeni orta okula 177.776 tonu bulmustur. 1938 _ 39 
3hsisi ctti.n :fehir mc:-clisince kabul olun- senesındc ise tuz satısı 5.7 milyon 

n~lur. lira kıvmctınde 169.993 tondan iba-* Resmi mekt•plerde olduğu gibi retti. Harp vaziyetı dolilYısile ha
ckmil ecnebi ve ekalliyet mekteplerin· ricl tuz satışı azalm:ştır. 
lekı talebelerin diş muayeneJcriniD lC"ki satJSl t9::i9 - 40 senesinde 
muntazaman yapılmuı Maarif müdür- 14.1 milron liradır. Bır sene evvel
!ıı&\i tarafından bllcllrilmlflir. .ki satıslar 12.-' milyon lira tut-* Sümerbank Umull\ Mildiirü Bü.r- mıı.>tu. 

Jllmni:vet Altıncı Şube memurla
rının dünltu kontrollerınde tram
vaydan atlıyan 22 kışı, Belediye 
nizamlnrına aykırı hareket eden 
25 şoför yakalanarak haklarında 
ceza zaptı tutulmuştur. 

Bund3n başka Çemberlitaş Halk, 
Hilal. Turan \'e Azak sinemaları 
hakkınd" da ceza zaptı tanzim o
lunmuştur. 

Kinin çalan hıraız 
yakalandı 

Ed~rneknpıda otunın Necati adında 

bir g~nç, koınşlllarından Sem;ıh;ıt is
minde bir kızla tanı.şmı, ve abbaphlJ 
gittikçe ilı!rletrniştir. Necati nihayet bir 
akşam kızı alarak ri\·ardak.i bostana ıö
türmüş \'e orada sab3ha kadar beraber 
kalmışlardır. 

Semahatin anneıinin ıilt!iyeti üzeri
ne yakalanan Necati sekizinci asliye 
ceza -mahkem!'.'sinde muhaketne edil 

miştir. Neticede Necati 15 ya,ını bitir
miş, fakat 18 yaıını ikmal etmem.it, re
şit olmıyan bir kw l<!hvet biaile bir 
cece yanında ıılalı:oydutu sabit oldu
iuııdan beş ay lıapı;e mahkum edilmil-

Safvet adında blrili, Xarakö,. Palas- tir. 
ta Kizıın ve f'ln!kisı imal&lbaııH!ndeıı 

Adliyedeki ıuiiatimal 

iki devlet, 1sve~ - Norveç derhal 
mücadele karpuıula resmi bi . 
lıklan.nı ilin ettiler. Halta Is 
kendi araziaintlea laıriliz ve F 
sız asker ve mühimmatının -e 
bu da mevhum bu feymiş - il 
mesine bile müsaade etmek · 
medi; bunu bitaraflığına mu 
telakki etti. Murabbaın bir k .. 
yıkılmıştı, Artık diğer köşeler 
tinatııız kalmı~tı. Norveçin is · 
aı, Danimarkanın Alman ordu 
nıo eline geçmesi zaten olını 
şimal vahdetini yok etti. Bir 
ue yıkılmış bulunuyortln. 

İkinci masal, Baltık devle 
birliğiydi: E&tonya, Letonya, 
vanya da '"'1al bul.iiine mu 
bir teııekkül kurmuşlardı. B 
tbı Jıaricia taz;rik ve taarr 
kaqa kütle haliade tlayanacaıı""JI 
ılı. Bu Baltık vahdeti formülün 
aekatlar acı bir iOiisa siirükl 
ii ve timal ltuliiine kıyas 
cek olana aebdar feci !tir Alall!JI 
le luırşılqtıiı henüz hatırlanl 
Jlıfurabba ittifaktan İsveç ti 
böyle ayaktadır. Norveç ve 
marka kat'i ilhak acısını du 
m1$1ardır. Fakat Ballık birli 
dahil unsurların hepsi Ruay 
memalik! ec:zasından olmak 
kiine düşlüler. Her tilrlii ıi 
mevcudiyetlerini nyi ettiler. 

Demokrasilerin bilhassa v 
dün-.,-.emmiyet atfederek i 
ıarp ldlllutlarınıo bir ileri kara 
lu gibi telikki eyledikleri ve F 
sanın müdafaa zırhının bir p 
" sayılan Kiiçlik itilaf (Çek -
men - Yugosln) birliği de Al .. 
ranm muttarıt ve milkerTer h 
lelerine dayaramadı. Çckoslov 
yanın ortada" kalkmB!ından 
Rumenler ve ne de Yugosb" 
fazla teliş ettiler. hatta Fran .. 
le harekete gelemedi. Esasen 
dakikada It38 sonbaharında 
çilk itilaf ölmüş bulunuyordu. 

Küçük İtiltıfın üfulü çaresiz 
ldslerile dill-er bir ittifakı da 
ınıştı: Balkan ittifakı. Çünkü 
kan ittifakının iki halkası ayııl ~tti· !anmaktadır. Fiat müraklbe komiqo

nunun bu yolda tahkıkat ,.apmaa lıelı:-
[ll Ycıni, (Ali - Z.V...I Abidin). !enmeltted.ir. 

~•n SanUI fehrımlle gelmiıtir. Yem Pat!ancı nıaddelt!r 1atısları 1.8 
~unııacalı satıJ tetlıilAtı etrafında tel- m!lvon liradır. Bir sene evvelki sa-

41,5 kilo kinin çalınış, ianıail vasıtuüe 
Wi!l<IT•CI Ali Rl&8)'a Nttınrlteıı yaka• 
lanmıı, h•r w.; de edllJt!J'• vwilmlf-

Adliye levazım •e mu-.ulk ı,Je- manda Kiiçiik İtiW zindriıtİll 
<iklerine devam etmektedir. tıslar bulıdan biraz noksandır. 1erdır. 

rillcle 21 bin küsur liralık aulı.tlmal ve eczası idiler. O zindr kopunca 
UıİUAı yaptıkları ldditş!le mulıalı:eme riki manzume de simalde iki 
ldlltn memur ve mut.modlerln !nuha· 1 yllk get!iiin Juısul bulduiUJıa 
umeitrı birin<! ıtır ona mahkeme- bit oldu. Filhakika Yuııof.a\ Y* /lıılcmı11 Eıldl ·--•: 1 tırı bir bakışta, İcer gibi ~ku4ıa: lılımetçil~re, uşaklmra kadnr kim- Biına. usl~". akıl~t, her Mlatlmll dia- ılnde """ 1alhuına .. ımı.ıır. Bamaaya Balkan birliğindeki 

~ •Bilyillıdere4e HUtt) in bııhaeddiıı se sevmiyor, ondan bir tek kişi letebıleceıım bır damat liaınıdı.~ DünkU c..!ude milddelumuml maz- !erini muhafua edeceklerini ~ IR\ ~ .§\ n Vo B do ., paşa Yalı>Inda Nediııı bei>e: Hasta- h0$1anmı:vonlu. Fakat bu Dıütmio Yüzıinün rengi birden uçtu, ... \nıınlırdan t:mın, NOCll'lll, Aııım, Fethi rarhyorludı. 1''akat Küçük AD \~ ~. ~ lY/ ~ 6' o landım, pazartesi ı:eı.bilttettm.. geçimsizliğe, hosnutsuzlıığa rağ· fesi tıkanır ııibi oldu. Kesik keailı: , .,., Te\ rl1<'!n ıecıı1eı rlnl, dl .. rlerlnln tıa infiaahtndaa IODra Balkaıt 

-

7 •Sadiye. men haric~ karşı Jıetum, valıur dav ı..raeıını i•temiılır. Muhal<- milda-
Y «Uan: MAHMUT "ES .. 0

/ • • •. liiru··\'vet hanım: -- Gördünüz ranı.vorlardı. Mürü\•\et hanınaın i- - 1' 10 yine çarpın tını tuttu! dl- r e k• ra ı. ırnıatır şekkülUndea faala hayır uın 
• , ..,,. ... " yebildi. aa v ra • · pek de Ylrlt ve mllku? eiirlln• Mürüvvet hanim. ·-lon"'"n va-r hi e\'vellerf Wlyle .. _...,uı. Yanın mü? diyordu. Ha•talığı nedir? Ne 1 llrafı Cemil Kizımı •mutlak :veni Cemil Kazım, yanına yak.J.... * dl. Maamııli'1 Ballı.an. lttlf 

..- •- • _,.,. olmu ? insan iki kelime ile olsun hadiseler olmalı. diye düfüadür- rak·. __,.. soıt Mr!teleri indirmek rolü nındalti üzeri irili ufaklı, şekil şe- saat irin_ b_ir Ye .. re &idttek olsa lıa- ., 
8 

. d d.. ~_,. ltlmllln ıd....ınde""' 
2851

• 
d D ta( iliı vermez mı. enını ne e- u. . . . . . * .,.,.vr ..., • taraftan Besarabva ve Buko kil şişelerle dolu eczahane rafıoa : her nrır ı. un ıelecelıti, Pime- li meraklı olduiıımu pekili bilir. n ıiriineı ha111mın hiddetten a· - Kendınızı limıeyınlz ha1lllll- numaralı kam7on Necatıııe,. caddesin- atmık ınuetile Sovyet Rus 

bensiyen küçlik iliiç masasından ., dl. . . Bö\·le lakayt. lihayra kız 08 ıö- çuk. renk•iz dudakları titriyordu: I efendi, dedi. Zararını ıl• çeki7or· den ıertrken Tophane karakolunda di'•er taraftan bllltln Romall rarak bir •l•~nin cam kapa"ıoı a- . Cemil Kazım gıı_yrı lhlıyart •bi- r d';ı.I •unuz tu M•hmede çarparak •I b atın "' 
' k k"" .~k' b" b d • ..b. ka Jıvorum• dıyecckıı. Ourdu: rlllmiı • ue de duyulmu tur. Ne - Telgra ı gösler ı~ mız ıaman • o ran ac - ya _ alikadarların rica ve da 
ara uçu ır ar aııa ır ç ' . · d ., vapsam kımi ııonılersem bilmem köpürdii. •aatlerce bağırdı. O ka- - Bu halden ben tle memnun dan •tır suretle yaralam11tır. le • ı?ritle Almanyaya teveC 
damla ilaç damlattı: - ;,;,·et hanımefen ı. ııı... ' dar da yalvardım. •Otlunı, git bir muyum? Şurada ber dakika ölüp * Kuruç<şmede K- sokağında 4 etti ve hakikaten bu iki darbe 

- Bilmem lııı1'Ünlerde Adet et- Mürüvvet hanım drvam etti: Cemi? Klzım, onu dinlerken göz- , kere bak insanlık hali bu. Belki dırılıvorum .. Şu helecan biru faz· num,•ah evde oturan :ıs 1attarında 9.ı.tinde ve maharetle inci" 
tim. Hep •validol. kullanıyorum. - Son vapııra kadar bekledim. ferini tel~raftan ayıramıyordu: l •Jiır haıl~dır. Ben de merak ediyo- ıa devam e~!· tı~anıp. ~~~iinı. 8ahrıyc Kuruç""'1edeıı traınv.,.a bi- Artık yok olan Şimal, Baltık, 
iyi mi? Siz ne dersiniz doktor bey? iskeleye de Siıleymanı yollaıruş· - Nedıın beyefendi ıritmiyorlar 1 runu dedım. •Şuradan şuraya eit- •Elu• ,ışeaını Yerır rn1'ıııız. nerken tram,·ayın ani olarak hareke\ çük Antant ltiliiflarma yeni 

- Fazla kullanmazsanız daha ı- 1 tım. Geklmdedl. ~~nktankgeeeyarı- , mıM1 ü .. t, bi u..... k meın. Ne haliniz varsa &örün dedi. Kiıım, oaun nabzını dinliyordu: etmesile düserek •1atından nraJaıı- lahika hazırlanmı~tı. 
yi olur. Sonra buna da alışırsınız. arına a ar ıozume u:v u ırırme- ruv\'e rer unımce aya~- Kapıyı çekip çıktı. - Sizin için en bUyilk lldç sü- mııtır. Ti Şima!. Kutbundan Balk 

di ... Sabaha kar•ı•·dı, kapı acı acı na benııyen za:vıf parmakları. le · • h · f d" b--ı.- * J:minönünde manifaturacı Dimitri ra kadar ıerilen dört müseı..l <;i~vi tekrar yerine koydu: •' k C ·ı Kaz m ne cevap verece J<i'ıııet, ıshra attır e en ım, ,.._ 
.... •ahndL DiUeza•·ı ko•lurdum, tbı- pike baltanı~·enın enar!arını hı•- _. emı .. 1 

• • • • - yeşlldtrekte oturan ıtamııe metreei 120 biribirine bağlı ai her tlefa - Sinirlerimi ) atıştırıyor ... Alo! ' , • d ı dd it D~ 1 b b" •eye ihtiyacınız volt, da l madı uyandırdık. Gele gele ne ıeJ- delle buru turdu: ır_ın e mu ere 1 1
• .uvy e ır va- ır • ' kuruşa olan basmayı 180 kuruşa satar- ve her silsileden bir düğiım ve bu kız bir .,.üu beni helecan n 11 - k Ü y · d '--Ik ı .. ,_..,, 

• ae beğenirsiniz"!. Sadiyeden bir tel- _ Nedim be.Y, yağmur olsa kim- zı~·eı arsı ında ona söz düşm yor- erın en a. mış ı: ıcen yakalanmlftır. Dlmitırt lhtlklr ... kanın koparılma ı ile çözııı ..... dürecek, işte biliyor, hastayım- d J · 
k. G . ırat!.. ••nı'n tar'--ına .va-az. zaten iıin- \ u. .. - Bendeıtlıe münade efendim, ı;undan adliy.,.e verilmiştir. Bu mücade enın sooıu ne Kalp ha•talığı bu, şakası yo - ı- - ""' ıı;m M il ı h _ __,_ ı.-•·"k t 

derken de söylemedi, hep bildiğini Saf d&,-aeilni davadığı vastıtıa siz ııitti diye liÖylemedikını bırak· urn e -~nımın sesi ,..._ emir bnynnılurta aqaına tekrar * Adalet hanında uana6rQ tamtr tecelli edene etaia _..ı a en 
okuyor •.. EvveJki ıfin . Yakacıta, altından bir utıı Çıkarar~k Khı- mıyor. perde Mlnüy.,....u: uğrarım. etmekte olan AııdrU cılı:lıll ısııeıecı.n -.lanı dayaaaeak bir ilem 
Dürnev baoı- ıitıniıti. Ah, a ma uzattı: Cemil Kizım. Nedim Myin yah- - Aldaıllll1'ım... Kltiıladeliğine MUrllnet 111ft ~ ıölh- düşerek muhtelif yerlerinden yanılaa- mak sanıreti kendiliğinden 
Diirııev bannn_ Saoliyeaia ablikı- - Alın, okuyun da bana aeıyıa.. ılalı:l ınnkiini bilmiyer detlhli. O- aldandım.. Kabehat bendP deifl sedl: dığından 5enJor.I ııutııMDMo- tıaJolı. •· 
11ı bozan hro o kadııa. Wb-ı yaJla- Cemil Ki&ım, lelcrafaalıi iiç sa- nu, ne kaynanası, ne Sadiye, lıatü lıi.~ Sebep olanlan ae di7e)·im... ( Ariıuı -) nıı...,tır. H•ıyiıl $iUırii IJ:A.11J11

1
" 



lngiliz tayyare. Am~rika Ba 
leri .Arnavutluk- ye nUırı dedi 

• 

IAlmaay• LıWeıü •":n,...:~ Ayak Takımı Arasında 
Fra ... •!llya ı·ade ... _ m••ıı da 1'.ulır iJ;t:~ ..;. .. ~ıw4• ı ewıi;Jetıe ı..ı. ,.,.... w.. --

- Tlkld7• ..-. ~ sa ela • ._._ l.tMW .,_...._Ti........._ ....._ 
SQ ..... i1ıi ÜS .... W., IWi4u -- Gerklalıa, (VA· Nii) _..... r-•- •Ayal ....ıı.. Aıaamdııı. Ne-

e t m •• y e c e k ·' • • -Ykiiadeld. .ikiad 7lluıa •• u... m •A7ak Talıımı Anaııwla· aıli.- ..,.,,. ,....., eclil....Jrte o- ııla4e cewl1ettıa ti 4lbm, .... 
cak .... TirkiJe. .Lıi11ıi 41nria1a a- ı. .. e1ııw eöfll "1" 1 1 MaWa '- cA,,U J'e'-ı Ar• ._.. ~ ~ 

lapa tebdiH • ctladi 7lhMe da laAAmet _... .._..... ~ - - Wııra -- 1- '-in sif uui a• •.W• .ıırtı,.ns; fııbt ,._.. 
• • ........ maalwlllaruu ;ı. ... '% ,. --- .... .., •h .. .. ...... ~- aık1llt1 yWle, a.-.1 alcü ıınl,..., 

Esir olan l;alyan Al. JA Fn•.. Alman7aaıa ııeMwta .... atula tiJaaua ~ Ji etti. Gecea uaıt hrt IQ..._ il•) .V rnr.ıiı (Vı • aJDf ıantarip ı.,.ta -• _ 

ta da faaliyette 

:_ı __ • ••• -•eri yar L-ranal be.ıc-am-_n riade ıôrecektk. - ........... nıilıet ... _. ........_ _,_, iti•• U. elele 1Nınılaer drmektdbJiııı. 
P

uucr • "t _.. - ·• - •'"' _. Buaa lııea fewlıalloilı•~·=·~t='=k~, r-,-.. , .. ._.w •11•1•1•~.1 ~Ilı - -"' '•• ,._ Ve .. ••lult .. -tta u _ _.. d-
1 resi geçt ya..,.. ...... a (.&:;&.) - s '• - Vifı, 11 (A.A.) - Mareta1 Pe- ,._ ... tüll &ilrr• mlhal' a.. - "" ' " * ... -- • 5 'Pi tlı aa,et, lltbıı, ıım:'tuıa1ı, ~ 

Atina, 15 (A.A.) - Yunanistan- --~ ...-·11a llırld'il ...qll< lılr tenin ..... metinde •-ı-..... olan Eftt, ı.a lılr fewk.ı&ıfeJDıtir:, .. ...- - .._" • 1 •• ._,. ' ·- .~o ......,_ ..._.._.L.L-...._ •-"'--• ..... 
da bulunan İngiliz hava kuvvetle& ::.;;. _..... .. ""'9 ._ittir. nazır~7bey'e&i ıçt~'7;;üfeakip t.ıı.ı pW 1rht Waretlaıle ,__.. ,l'a ....... W. .lıliıl • '\Rrfeıı • - :::':;-~™he:& 
rinin umumi karargihı bildiri,Jor! Bu ııı.ıp. ıı. tarla ~ berlard e- neşredilen teblilt 1U11lan bildir· - derece lıaaa w fttis •lr o...-1 ~ 1 ;el ı f • • ..... w f rtlerla fırtll ... her ..,_ 

Evvelki gün ta:yyarelerimiZ c:e- da 1ı1r wnıtm. Ve - kadar •· melttedir: let ReMaia ,. .. ..._.... .. O'aua lair ı..a. lııımlll ....... .._ • 6ir ._. .,_.. J'I ._ lldtbı, ler llth .ı • 
nubi Arnavutlukta Ergırıy• kar· cMeill .-ıı: llııundır. Lorrame'deki Alınan makaınatı, relıor u7ılacak ılerııcııle Qua •il' limll" •'J' 1

-' ..... :- y.... S • I i __ ":'" 'l'llrflr. ..,. 
il muvaffakiyelli hucwnlar yap- Snal<ıı ııllzlerine 16719 devam eaııııt- ana dıllerı Fran&ızca olan ahaliyi mü .... t we dewamlı 11111Yaffaki;ret- enel ... illi)..... ... -ıd • ._ • 
m1Şt r. fr! ıııönderilecelderı Polonya veya lerle lıeaeyerek ltPI etmiş olduia ~ clkılıtl eArııll -.· ı VPP'=r'a pılı! ' ........ f l Atına. 

15 
(A.A.) _ Bedjacfı9 es• Yalaız kıt'emJZ hup .. rlelnda lıll· Franqdan birıni ııeQmeıle davet bir mabmı oaa lılieadirerek q.. ~ Ü ..W. lılale •-t .. ,. M ır o lıbdıa •Cl'ı:: •A,q t'at.ı ~ aa 

lt . teai Aı· Dllflır· Ancak ~ vuıtenm olu etmıştır. Halk Framıayı ıntihap et· pi etmek her aa bil' •çek eotia çek ..... • I· ........... ÜJ'phr ..,.._ J'alıat ffftl ,... terdi-1 n± tu ıilııelN, llıdt-
an B ersen ZeıtUJlll ıı~•-\o lllll1l m~ IQnıt -'"* ıı.r- mişfü. 1kincıtt!41'ınden beri bu a· imtihan. pçirmelı ve muvaffak ...... Gwlıbda -ı ... .alet· wq bu latllıalu ftClle 4 IMh- .ı. Erhfinalaa aaboJe .. ,... tılr-

navutluktalıl harekAta -.---, e- be ıntnı olablllrbı. hali ile dolu vasat! günde il ili 7 olmak demelıtir. lldJ' Mah!Mffiç Pe4Uf• ta. ie ....... 111
" a-ll lalüu da• katla m• 

den İta! an kuvvetlerııun .9 uncu İapan)'oıcla tıehdlll Jrıırafet etmlf 'ılr tren "81"be ıtoıru tahrik edılrnek- Ve yiııe ewet, bu Ju;.ll tamamile Fakir bir ıııUenln çecaia .. O 4eYirler Kmyada bir lnktlüaa Wlfaktır. S..'atlııklıınmma Cııı-
'ft 11 ıncı ordWardan teıekkilP et- • Alnulll 1.- vardır. Olbeliittanb tedır. tabii ııörmek de •ojrudur. Zira; Gorkiııia Mkaa 1..-ı- - U- ... ,ı .. 1 .. nlıtbo &iyli tehirle- ..._ lia Ye Ce'tffnlan ...,_. 41ik-
ıtfini blldirıııM18dk'· Her Cll'Ciıı jiç tıaıwa ,.ı.mda bir 1ıi1eU11 s ıı ' •• Salihiyettar olmıcyan mahfiller- 1 - İaöaU pbi bir Şefın ıne911i· buı i;Idü, Gerki itaba, lıafla. lflf· re alım ..ı;r. aaiele ımıflan te- i:::' •±Jtm·ıqrea, •t.MJ'• 
lr.wordudaıı, ı.r ı.lıırGu ile h&ı;J> muhlemel oıu. bir bldleedjr. Ml!ıYel' de bu tedbırin Fraııaı.z ve Alınan sine Bu.vekil ufati:rle iştirak etti- Jıatsiıı hir ~ llllhıua ellae plrlıille ~ Yollarla •• •• lie lıa!lrn•an •taada• 

ırarnan.nda ı50 bili_ neferden ~te- .....-ılan hii-·~dal !!:.:! :. ,., ceııu~I obilıdu~tleriso .. ,vlearasrunemaktedirltararlatm. Frans!! rilmek Hınek laer te:rden eVTel ~ ~ iman ~ U. ı.e urilere, laaJ4aoı 19lalılan, u,W: ;:.. •.n.ı:;ı_:~~-~ • y ıstana -~.. AY ~ - dewlet adamlıjı ~)'etlerini W41Qa Gadıl, WJaa. 8'Clt lıü- ,_ kn- . ..._ _ _..- &ll-
tekkil oldıajuna ~ t lUWl Afrikq• bir ı.....ıe ; t fon -- h~eti ille lı:evfıyetl şiddetle tam bir kemile alqtardı,Pm o·- ÇiY- ça t+lı•vı ,..tı .... ...... - ... lgilere JUi .... Wltla .... ~ldir. .... de ... ,,.., 7 
i:arşı apjlaa ~tta talyan _kuv lı;llndilr. tekzip etrıuştir. Fransıa • Alııwı tulikine mazhar eteait •••-k 7et sefaletten tutulmalı taWQe nenerJere nst!aa17ordu. a..ı. ~.~ eırtiat, lllatu Ba1Jf1 s 
fttlerinin takrilıerı 300 bin kişiden ıtOl"U$1llelerı esnasında böyle bir demektir. Bö7le Wr ae.hlıı we lııir • hlr yaşueü nı.. heUY& alra- her fırsatta rülaruu, dııınaJ.anm. Ait ~-~•J'Yır.ıiea N..ıa 

ekkup • ednl kalıul etllll!k 1:' Hı•ndi tedbırln bahis mevzuu olmadıAı t•sdik Türk Milli $ef1iii aıaf • mat ibal.U. Ka-• ptti. l'alıat ıllşilacelerini kela1ea dıp w -.&7!:8fb" •ır ı.ııta.fllırr. 
leap eder .. noktayı tespit .... l" raasa ~an edilmektedir. Fransız hütd- nwııdan. hele ... mewklin lııqünkil llcretsiz mektep bul• ... .... w==hı..... Gerlıi •ivin ... ... .:a;:ı Ar ........... ..... 
ırıekte fayda nrdır. Çünkü !tal- • •

1 
S • rru:tı bu tedbır. hakk.nda Al an saltibiaden sidir oluea ueak tam çınlı eltlv, bir 6ıaaa 7wleıwtl Ha- ._ yeldatı elıla. Oaiwnlteal t::ı.":;.1 - MWl•ttıbı 

yanlar. mmğlıibiyetlerini ~ çinısı e 1 a m ~u~~ komısy<>ı:ıunun nazarı bir isalı•'le bir hakikati ifade 'et• yatı, kendi tilıiri ile •cena17etia .. ,.at, profeıılirlai -- ..... ..... ... • :. T17atr.a ........... ııöstermek için kendi ukerle~ın".11 l dıkka~ı ceJbetmıştır. miıı olacatuıa ıöre hu taıı•iria •e- bodrumlaruaa dlqea)er. _.., deten .. .,.kia •-nlarü. OnJarı ._::a :am_ B mm ı.a lılltllnlflltl 
blzimkılerden az olduklarını ıddia; b b bacJadı Madnt. lf \~.A.) - D: N .. B. a- vamı. hüküm t rei.slitiae uyıun ııerseriler, lııınızlar sefiller balduı aefti we Jeryliııiade lnn•e • .. eni• ~b~lıir bre.._ 
etmektedirler. 1 ar e y jans.nın hıısusı muhabırı bıldır!- olan . ~iyetin bu. nı_abmdaki eıplalılar, ayak tabau aru:.da P" bfiyiilı luymet ııldaiana imaa etti. n& J' ft ........ 

At" 15 (A.A ) Vak tile o 1 . D.N B jamınm yor: Reııml ka naklardan haber ıaesaı ıne hem miU•tiai, hem çiyeNa. İnsanı mfidafH etmek, lnllUU J'fik· sdı i ··-- -.•• ına, . · -;:- . Tok ıo, !5 (A.A.) - · • a •·erildi~ll',;' göre harıcıye niZ rı Meclisini, h~m de Putisini - ııeltmelı, lnsaııa Mterinl nnııelı •·il ._ 0>oDf:S 
tirece azametli ve mutehakk_ım o- husuai muhal>iri hildlri1or" SelTIUICI Suner dün Parise hareket ede k Maksim Gerklala -lerlMe ı.. L-.... ~ Gionıa1e d1talia g~tesı 1ıı- Kanor- Takla Nlt Nili 1 rt s'ıM elmıştır. Refa)tatınde protokol şe- = say~ır~""- talııil hlr ae- ııe~ınin latilıaları eaalan•r. O- ~m -... wazifesiy~ NC!'! - ~an. ırazetesınlrı tiyat-
ıııtiz ve Yunan ~erlerinden son- ,..ıen en - tıaı.e tere p;re Fransı• fi Las Torres musteşar Tovar ve Yukarıda Baswlıll Dolıter Relik naa ç~düi lııayatm ıUU * ro munelı:ltidi, bir teııkid ~ıızmncla 
ra -elkenlen indırerek şöyle yaz· 1luıd çinısinin pmat hududunda S17aıa kaymakam &rı:ia Figuerras bu· Say .. mı uiurlu olarak uleltim. :ıadnr: •Bak karialn, ılemek '8ri· Gerkl lııa sefil lııaratı ıllrer " •hn•mi•de henüz emeklemejte 
maktadır: Jutaati11e w04uç1nt Jutaab uu:nı!a lunmaktadır. Bun .. n alı ini iddia etmek kiNse rialir - Ea ceU lııllmıet ezmiyen ı.a •anuJarı ııe.terkea o den~ iıcflıyan genç bir kwrıuzın •sah-

•İtah·a, tarihinin en buhranlı millademeler vuJuı lıulmuıtur. lkı ------- için mümkün ol•·- Zira filıt- eziljvor•; pa1111!Ula lfivenen lıar- me<ıhnr mnlııatriri .g .. ı--•- ile nmniziıı en büyiik yıldızı oldııAu· 
lar kta b

.. "... __ , .... _. ___ ... m··~·-·unabn bal b" • - _ _._.,_, •· ı ---• im ~" ..,...., .._ nu söyledikten sonra, ke .... '-'rua zaman ını yapma ve uy- ...,_ • ..,_ - • yeni Mııır ka ınesı met mebni•m•mı idatt•e ba.ra- - acpe er; .. - ........... ~ _Malıarrlr Gerld7e a1Ab .ılıcanın dalkavuıtu ~·~ ... --
bir donanmaya ve her türlü vesa· lııdılı bildirilmelı..,ıır. dıiı ııibMlenberi dk a !ıiıliseleri- olan 1155izin iplitinl pnan eıka- lilııter4i. -...ı. ---1 _..._ 1ta·..ı...ı _ • ........,. .. Kahire. 15 (A,A.) - ıı:raı J'arulı:, b"I" • 1 t • _..._ -L--'-"- _...,__~- - ona _.-iyor. Yeni yeni •aııu .. •at.-
ite malik olan müthiş düşmanının Pin f«i seyri hepimizin malumu- n 1 ır; ınsan ye .._ea _,,... "'..-rnnoıre, _....,...., ..._..__ .... diyen bir s·'-- artisti n-~ 

hd aktadır t- B ı• ""I ,. k t 1enl kabinenin t"4kilhıl, ubık Nafıa d me h d lıad lııi ldU I ,. ıuıue _,._.. te ıdi altında bulunm · er ın mu a a J ve Münalı:allt Namı HilsQ'ıa Sim Pa· ur. Fırtına içinde ııe ArSm!ısız v um ıır; ın r Cf! et- ere tanrtlı ft Gerki birkae 11De ~ine dalkavukluk etmelı1"nse, hal· 
tal an.n. ve hassaten İtalyan do- yqadığıml1' ve Y•JMkta bulun- tir, erkete snk verdiii anlarda _. ...., btib dea .. ,.. yayq b rehlıerlik vazifesile mükellef 
nanmasmın vazifesi çok alır ola· (1lq tarııf1 ı hıci saJfadtı) pya tevdi etınlftir. dutumuz d• ~ İIJe lııeı>imisin mala- y~:r~ne b~~lır, ondtın sonra dö- ilk eserlerini yumaja ltaşlath. Ga· bir munekkidin patlıcana dallta-
ca • ... kir teatileri ~--ılıklı ve itımat mudur. Bu. "efin bütiln ctinktif. vülüp ıiwulür, en lııilJ fik sevk • yesi malüm we mna yeul: insan- kl k 

··'··bil •- .. , ~. Al {t l "' h el · k""t ı··k t kti '-·- \U u etmesi QOk daha munas"" 
b bu feryada m...... yawrz havası içinde vukubulmwı ve Al· manya a ya ferini Doktor Saydamın santim em nsıne 0 e me r. ı-• iyilik qılanuık, dil$1riln ruh- olur. ·.-

bir tek sual soracalız: cltalyan do- manya ile Sovyet Rusyayı alika- &ektirmeden tatbik eınıek mabare- İşle Kazan'dan lıalk111 Rusyanm tarı takviye etmek, yülıseltmek, 
nanması ~edeclirT• dar eden büyük ehemmiyeti haiz (Bq tant: 1 """'8l tini göstermekte olduğu kadar za. 

S. l S. 

-------------· butün meselelerde mütekabil bir ve · İtalyan Başkumandanlan ....,.ında manında lıari~I lııidiııelt-rin bize 
.. • ,-& anlaşma tesis edilmiştir. harbin se\"k ve idaresi hakkında askeri eok makas lecentler :rösl•reme-

(SON 1 Anslklop dl ı 
EPIA 

~ .... Va&IJV& Molotof Mareşal Görinıtle ve 1 göruşm•ler başlaınıJtır. . mi oldui:nnu da tahmine müsail· 
Hitlerin Nasyonal Sosyalist Parti- Görllşınelere mareıaJlerder. mıu Al tir. Fakat •S.lik Sa danı• ı •im· 
sindeki muaYini Hea ile de milli- mareşal Keıtel :le İtalyan başkwnanda· dilik talih iz bulmak da mümkün· 
katlarda bulumnutlur. nı ma"""l Badoı io tarafındu idare dür. Zira dünva bu badireye gir· 

BA o , ... Drlifı 1 inci .. ,.,...., 
öq. ....,.... ..... llf1lıp. 

enla"'-llr ki ita17a Y-h'a ............ ....,.. ...... ... 
anM ... ılı 
nnetn ......_ ._ .....,_ .. 
ı....ı.: .,..ı -"'1'W ,, +ı 
.. "' ....... !ıaiulafta6ı ... 
- il )1111 .. erleri ...... 
Anuınllısfml Dnc ve Avloıl:n 

"=alan inıttls havıı knnellerl 
lanfultlen ıuamn t.lırlp .. 11nı11. 

lir, lMoa& Ullnde ııaıa=a lılr -
..,. .... lileil dank __.. 
........ tletllD- Çlakl -1 
..... _ .. \ılle .......... lir 
ı.ıtr. Atrt7MD:'ts vııs11e& .. tte. 
fllı1erta !ellllıo; elarak tıı_ ... 
teııı , •. 
.. TMIJıı&loria J'- ....... . 

- ......... "%la ...... llaılİI-
- t!re ıeı.ı.a.u.-ıı .... lir 
.. _ - lıitlbı _ ......... 

y- . lıııWe "' -"' ..,. 
.... driJmeolala ,_ .wstsaa 
-llnltllmwlH imli .....,. b· 
,,..11a4.,,1a ki ba aellael'!e -
ve Avle111-• .. ....,_.. tası-• ...... 

14 sont .. şrin sabahı Komiserler edilm tır. memi• olsavdı, İnönü ıihi bir Şe- \ Yaıı:•": N•zamelUn NazH ••••••' 
Hey'eti Reisi Ye Haricive Halk Görüşmelere mnıpllanlan belka Al· fin yaaıada bu Dektor Betik y-
gomi8eri VoJotof Meslııovaya doA- ma117a ı.rtfındnı topçu -11 jold ... ltiMnıMa ulılıat, imer, kıiltür Bu insanın neresı·nde derman Son Yunan hadıselen dolayısilı 
ru Berlincleıı lııareket etmıştlr. ile Atm11n1anm Roma ala illterl Van n efk•ı umnnı!Ye balnmlarnıdaa Eı>ır ısıni sık ıık ııeçıyor. 

9 JH lıki Akiller Jtintelen, tıaıp larafmduı da General lııu memlekete mıieizcli muvaffaki- kalmamı-ctı, kolların Ja mı ? Arnavutluıtwı c:enubnMwl T-Jteı-1" ) - ~ N. B. a- Gendln, BerUn aı.,eınilitıılt ,_.ı. yetlar gösterelııilir•i J" cı, kalık•~ ~ki ismi E!>lrdir· Tarih »na bildiri,,_ Sabah pzetetıWl iludl il** tir. Ttlrk nailletl Devlet ır•lllialae lııa . kı .Epir ~ prki eilıetlnde Ve-
~loflo Barlirıde tfltıer ıte çU ~tll ~ti lıatz'9 - 7 ı• r· ' ' • ..ıtırı • • ..,.. 1ıe1 1- '.'rme nebrile nıahduddur. Nelıriıl 
~,::..~~..::0.:"n#W Yunan ordulan :.:~=~ -~~nttL ._.,~ !':':.":.:.-:.·:a-.... c1aırn.~~ı:;::~ 
tedirlS rnfı 1 • .o1..r...- ..tiı W. ~ lıılr Si "'""~.., 711rr ._. ""' ell!ıa .-- s• re f* *'41 • ıMtı. ... •a ~ .._ 

, .... ta ~ acı -~- • w ıpıpld ~ ,,. UJp lıı.aıf\ - 9 .... - ...... , , l t 7!i5 5 .. Yunan lısanıııdf c~ ...... 

9 
• '*-. • lıln illNN U.. ....,."' Aıbı eı1Ue11 bir devlet ..... ., aais\iai1 ,.. "' _.. ..._ ~ Wr - ... ..._. .,..._ nb daınek*. KGlfa ft ..._,._. 

Re hur .: .. sn t .....ı...ıc11r ~ ::: "! ıı ~ ... .n::: • = .:...ı:ı:: -:.,~: :-.':.::.:--:ı::. r ;... ... tr~!::. ~ 
(Bas tarafı ı lacl sayfaQ) r-11> ele .ıecırımı.I. .;:~111•"' k numı ·' evi terlt e c .....nfiti e heın· Şı.ııl '* lıQll llfalmqto. ...:U ....,., 1 ....=. ,.:1 Etki lrtHr diiı1 k 111DHI 'IJ ıaiin&: 

racoilu bii,yük elçi.ııııl kab11l3'd ~din"';' la kadRr U:' ~ ~iy~ti d~tle ~maı:a ealQan T- ""1rt ......., -· el1I "' U.... ...eı 1ılr .... keıı1; .üaliııi AraawUan.ıa _._. 
haz.r bulunmıı.şlur. --~"- t1aı iJtll Itır msa• ıer-kkdir. ...................... ................. • ..... ._ __ - dınct ,n ~ V.kMnva w 

..__ -~ ....:.a fırsatml -~.... ;yaıı K lııinc.ııiıaia tuhiht üst • i - •- -- llua plea ıarlf rab ulıa merı..--ı- Mial U .. _ __,__ • ... 811,,- -- evvel kral Zolo, lı:uvv erınuı ekserisi- • en m aga .......................................... .....,. 5 .. ' ller" .._ --·" e .__ 
Ankara 15 (A.A.) - Yeni İran 

1 
Elb"landa bulwıdw·ıt11lda ldL olarak devaJDI Befilı S~ydamıa ...... DeYle& sı.ı.ı.. ..... , ... .a. ......ıtlanala .. ""·· • 1 ..._ ı varda. • Bııh•mlel'llle Dodıoa 

büvük elçisi ekaelinıı Anuşlrvan 
11 

A.A..l _ ter: mesai~ alııealı Yerm•lıtelu ~- teWeıı lılr ,... lu.ea' m,.ta. J:d<..... 4llril» ıı..-.. • ...._ ....., ...__ dedikle,ri - nıeıılu•• bır ~tled 
Se hbodi buııun saat 17.30 da Alisıa, < IJ-ıl nfftkiyetlpe 1ür vl I •tarak p1- rtn ıı11.ıı e11ı1ee1er1. BQulum ıaa- tw ııud l•=hl m 4llT vardı. 
c.':.:aya köşküne gelerek Reisi- İte!J'an • YW!Ul cep!Mshıln her 11ç teri~Ur. , , . ıellerf ..._ ,- !tir _..., ..... 

1 
.. - ... - 1 5 ....._ 

1 

Rivavete göre Mılidclan 1270 se-
cumhUI' ismet İnönü tarafından kısmuıdan ıeıen oon haberlere ,ere. Ka•ıae reislenaln devlet ...Oen ıtNlilmid 11 1 ıttw. ••, 1 s'll, f •hı , ....,._ ne evvel meşinu ~""ın oıtlı.ı i'i-
kabul edilerek itlnıatnametlni tak· YunHlıların ,..,..,,. oldıtklan milt.- yanında I< ~.neleler ınUteh- 4eıı -.,. teTllı: -· ..,._._ ..... .......,,.. - ı • lı mlf rus Tesalyadan ll&ııre giderek bır 
dlm eyleır.iştır. Eksellnı n muv- ..ıdit muk bil taarru lar nel.-lnde u- v~va m•wın Dlmaktıın siya~ ıert ltl;er iter,.._......., Mlll 8a tı.ı1er lı1 lralna _....... .,._ 1hiikiimet lı:ımıuıetıır. (Bu JıMillei 
lat ve hareketı esnasında hır askeri muml bır ilerleme lıa:rde<lilmll n ma- cilıan ıulıkemeshMle devlet Nısl ııı..ı ,,. .. ...,. elıllftalel'lıd, ..,.__ ıllliwll .....,....,_ _. .,... J'ranm e&i Jlacuıe'e Ancironlaii 
rıülfreze tarafından ihtiram ille- ıuııu ilç italJen taarruzu tardedllmlf- tıi~ıı"•n rınırnlılıın Mr cnılıat .....,. ..., lıe ı •• ...... .......,.._" ,._ relı .... wt lılr ı•Plıt d eRrilıl illıam •tmfstlr.) M ttaa 
r.uı.I apı)Jıııştır. ~e V~ld· tır. Yunanlılann hildirdllı:lerine na .. - lııüyayeti ... teriikleri ha lıe .... , - ...ır lılr ••lblıtı. =•w .. ....._ ,._ ...,. evvel '80 - ' 1 bdıır bunda 

~. eıınaııında uır lNI~ eu>da ı.e ıı.17.., ı.,n-a....ı dilfllrillm°'· &'!eslerin,:•• nrm, Llw.U. ..._ .- ..,...._ mrt·t• • ....,. ......, - Cı • mac lılr küm sürmii4lerdlr. Bu tarlde hio 
. Şülıril s.ıtacoğh.ı bii fik ek:uıan raa ~ b r luıva uaulıaıehesl --ı ~ (!Clr<Blerla, 1 Melotelluıe, lılllel ıı.te -.. 1 1' 1 ,...- .... a.çiıul birtakıın laükihıvlarlar 

u ili&. Y·-nlılar ralna üç taJ7are ıı:q. rm ve M nllerla alalllllda ı. V8'1ala _,_ ~ lelılll ..: lllHliııln! do" ' .... a... 1ı1- kilmran bulunıutAdemt ~ 
·,~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::tpt.=~=====:===:=j~s=1lıelm;-.ıır. Sinıal ftpbeılnıM lta!Jan r::. ıre .. ~ı;1·r... ~~ ..... ııi1A ... ft--' n• l\K... ... • •ıiıılıt lft ~da .... "' R luıreldtt üeoll olan G6rb y- ~ il, ... - ... • .r....:.... ... p ..... w .... ... fetJaiade ............. . il 

N O T L A lnteatı :ırdın- - ......... uha ııe •il' Jelli ye -'at ..... ...... l!ce .... h • - -- ... "'91 - •·aıdlnc:I ...... ,:'._ 
m 7 -•wır. .......... - lılr lld talılıa .., l&'llJ''* - ...,... ... _ ...... , -

ura edllnıll ı.uıwunaıı:~. y.ııuz ... s.ı.ı Uıtlnıslntılan .... MUH w eCIL Ah"laole ...... ... : • ...... ' : • ..... ...... *"'· Mal9 lıll 1ilıırlılTi idııreai .ı. 

;M ____ ,. ______ ,_ .. ------------~---,_lllTllll••· mall prbl illilımı ıtinde lıır ..,ıtk lıal- Sef'e tut bir •-•'1• Nth. mlDet Tıi1e _.,,_ ••rt,,... :..._,... ld ~ 1,;' 1lılr cPnm - lh •· ~ff,,JT.JCt.uJ!:ıt.ıT.l>.JJ.L>ı;ırJ..Aıl_.. ~ cepl\'lllıMle ltalJmıJan Ama· davalan ufran4• her Yorpnhlla ala ...... _..... w - ..._ r ı lı ıt aılbale .,_. , ._ * ~.. _,. ;:aJ'-:uı-....::r ı.., 
8 4 

d Jıarqanıra ... vutıult budwl~ doiN pliıkilnerek snin~ mlteha-11, -~tik ....... '* ..., _...,... ,.... fllıillı ..,.._ -- • , 111 5 _ .... -..._ 1dlft. y:._.ı,: ..,.,..._ __ ._1 _. 

• • • _ Ha• ·r deaioe ıfeiil Yunanlılar Kelamu lrll\ljuu ~- Yakar ~ Bil.lı6met Bel 1 iJıi yıJ· ı.ı. .._ 1 - Pl'liılP eW. Flbt Bı>~!;u......._., 
'" .... a bahnlf!.. ı.rdır Ptndoe ınencu msnt.kuıncı. da lık .,...ı11nden. oiolayı tel>rilıe " Dld lıı!flllı 97 - ,........ ,... .. ..,._ • , ""-:' !"- llfılea iltl'ado eclenıiTı:rek Dletııı-
i 1 i J e i il • ~iş~~:-:.~::: f~ıafW Yunanlıların muv•ffokiye lerl kaydedil- = J=.-rkeıı de itimada- ,_..ıı; ,__.. ......... artneıık W .... J Kel&. ~W ~q p .-,. ...... 41aa,Jalıların ft 117 de ~ 

.ima.
da 4ıarurkea karada ... ınl!ltbialr. ı;ı, J'VH !ar !ı•rbln ile * ,.,. -..ıs u - ~ ı11l1J11 lute ..., r :.. dılWll llomalılu burada llcto 

g n ıuaı ttn elde okhıı.ı..., ınevılleıl • .-. • Jıel- .ı.. ı..a. ,_ llrUl tlılılıttU 11111bwaıetıe kar:fllılfblıı. bııiliz lıawa bntllarl 're• 
.... .._ u~ l111Ju ıınıısıısı 
ve •kır lırnwuörlerle tDrpiM 
nıı&hrltletiadea llıwlaraaı ı. 
tırtl lar. tiaM ollaJa k .... 
Yadisi \'eri)'Wcbua da: 

- Yba çecuk olma. ~ 
h•vadlse :· • ınrhh lıatb.. ıli7• 
başla.-!. 

D )erek tavıdlıı etti: 
itaııae ....... ,,. 

naı hattı!. denir, 

leaim b-iltllfiıa 

711a"lar!. tekrar eldt et lenllr. (l-oen ııaıta :Açık cnap~m"7" 4 1iAlle.Ma M ı• ...,....._ ,....,_ .... 11rlıat --~ D"ftle!reUzı ~ aehriııi 
Jf e lı fa p Pin d llatıııda mllnlıe2im olan 11$- - • ....... Klteba=d•n tua1ıa- .. f~~· Ahalistndeıı 

c11 rı. 1an da r l'kıılılııll bllıı,.tf!'itıln Pupl'91 Bqap lli4ııJı1 Cemi- ....... 1ı1r 11uı1ta nwa lılltırllmılr .. tr a ı bfrbo yls biJl ....ı.. • • ·-l,!loıı1191111ill .., ... 'f na War la 1111 toııı.ııırıuı b t· l'eı Jaa - ........,.._ ...,_. lltM '-' ._ıra Epir fatanb';ü~ ı;iil'• 
nıe1ı tııered r. Yuna tall4ıl Lllı'iM Bfi7lilı lıarllıatilıcflmUıı Cemal Atat- !ıillel'• 1ı1r th h' 1ı1;t1ı: --. ,. p 'ı ...... t .., ııtııı blaseain iaabe tıar 
ııehri Cat'IP ııa ıunıı tidcHtle bumbar- Nadir in aen aerlfsind ki lıarib- Mr tlısl .... IHd Mrtt •I 11 kırluAuıı ~ dıı" t etti. 

... ...,,- 11.ıııwı ııdJlmiftlr. A ı1m türiben ııoo &llrilınll DUll .. hlfliumu -.yor- kıt'ad •'"1111 11au kal .. ,.,. ..... ....._ il ..._ iti .. - n>evaını ) a bir ciesPOUııılı, 
bomba !nlanea bir 90k ZIJlal verınltttr. aunlllL _. ... ~ • Mqi , ke- ...._ .... _,..,_,_ •5 5 'dl ....,. var t'etl kurulda Daba Nanemolla ile 

.aı. llordıı: 
- ttın mir 
- lf 
- llelatq ııaflllım!. 
- .... qlttlla, ... , ........ 

Yalfl ·- ft BUıa da warr 
., .. Enf .. olmq, Önce ÇaaJi, 
aıanıada. - Ja KıiprlWe.. 

D e, _.., ..., ...... 
l'alıal, D ı•lml ..... Ye: 
_y ..... ..,....,._ 

Alplaıdaa •• ~ .... '!-"' 
rinoJ'11 .......,._. · bsPJim 
tayyareelllılfala ~ 
Deılall ,.....,_ ki, ... ..... ..... .... _. ....... 

llwılar ıtle1*11ında ö ter de vardlt. aar,.. ımı .... tirerek tetıılr ela- __.., "' +. 1ı.a b" • 
Diln ntfffd ı.ıı tıaı:ran t8!ll1 xaı- nan - lseaim lıarikelUrilm ol- - .... _, • ... ttl .. na.& ....,.. ır J>reııalik 
kmill merll• ıusıııınduı41-vzli ı- makten • ade. kı:vmetli arlıaü• Alallllt'la "' "91111 alt e ....... Nifaa boz l hald~v~en R 

:lıit oldu nu ve Yunan kuvveUetı· ıpm Sadri ~tea'ia muwııffak lal:r rnftllllle ... c...... • mam ~et~~~ 
oln Görice cephesinde mukabıl ıaer- "tJ:r~.1dBay Mllfid' -" ,..._.-.,. ......., ..- ,..... (8/9/N) tarihhade Japa- ti~a ~ ;::.• 
ruza ıectlklerlni tca,detmekled r. Sa· ~ - ........... "b6r ,,...,..... bl· b 9/9/940 _.._,_ .. lı l~lrtanıa~~-..ı~~"~~l~tt~_:, __ _:: 
1lh )'Mtar aka \ardan t.ldıi mız ma: '-';'elıraluıız beai pek miUelııaııds malan. ertua Mt Mr ..... ,ın tıba: P a~u '!'d~ nı~ -
1 matıı lllre ınerknd ı Yunan ıuıa- elti. B!na ~ll! yermı, oldum. - ., ..ı ısıtl tlııfl an ııll llertıeıi Tan ı~lerinde ltıld.ıribait ••la n...cat 
atı g.1 .. 111 rı de, ıtoniçt11 de pçnılf- Y~ benı leşcı etlınız. TC4elılrilr .-. - nll*Pııl ı ..,1 ctıı11Jı. fllbelmc olan Şule ıle Zinnunın n • D" 
ıtır ve Arnavutı il atezlılne delıll oı. run. • il ..,.. .., .... 9ıl. .acn.ıın..ıı. lan 10 Tetrinlaani 940 p,.,.:::f·~~~~:! ,....,,,aı 
..........,.. Gertte'clelıt Y)Ul&o muııabll iaınırı Bay ~tas Oenia'• 111' •d ı.cıu ~ ır..ıtw tünii Şile T 1 
tuıı • 1 p1en,ııı Itır, reni . Ha us fenüm. Ben .• li Mı1f. - ..,...... lhln1ıı.ftıaa k-.lt ....... ___ , .una DUia 
...... lı1 tı.ır.n fı ıanııe e-1 lını. Evvelee de ılıdn lıö1le lslr ata· .-.ilet. oıııı rlııl ....._ 'Q ~ aıt lllfUI 

vc•llıWI ı bıal..ıiaiae ~us bWıium -~hJ'• - ae - Wtll!. .. .;.... ,... iade ,••ile .. l!llj 
lln•ııllıle tainw tı;ı ııı-tıJllılMfr• ~-K~ ~ ... ~ Dllııtlı• • ._ &JftNlll - ftftı• "'1• • iiac ...... 
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SAYFA-1 

Italyanın za
yıf tarafları 

-..... _. r·..------~ 

T rakyada son tuğyan HAtıuı şJKAvrnERı 
<-....aı-•-ı 

suih zamanıaılaki ibliyacm yüzıle 
75 ine kifi ıelecek miktarda. nit• 
ratlar yüzde 841, alüminyom ve bok
sit takriben ;yüsıle 98, manıı;aııez 
yüzde 20, yün ve polu yüzde 25, 
antimuan yüzde 58 nisl>etinde 
mewuttlll'. Yalnız kükürt ile pirit, 
tut)"a ve cıva ihtiyaca lifidir. 

lıalya, memlelunte mevcut ol
mıyan maddelerden bir miktar 
!tok yapmı~tır; fakat mun bir har
be hanr;i stok olayanabilir? Şimdi 
İngili.Jer, bu stokları da boınbala
maktadırlar. Bu meyuıda, İtalya
ya bir miktar tabii petrol temin e· 
den Arnavutluk kaynakları da İn
giliz bombaları altındadır. Harp 
uzadıkça, Jtalyanın bütün stokları 
tükene<:ektir. Bunların birçokları 
Almanyada ıla mevcut olmaıltğı i
çin, oradan görecei:i yardım da 
mahdut kalacaktır. 

3 - İtalya, er:ıak bakımınd•n 
da iyi hir halde değildir. Gerçi 
Museliııi, buğday istihsalini mem-

Edirnenin kenar malıallelerile 
Karaağaç golu •ular altında 

leketin ibtiyacıoa yctişe<:ek kadar ~ JICDAB llU.ll A" gıpt tro ALTINDA 
arttırm..-a da, mahsul\in fena ol· F.dirn ('H • u:lı birin' . 1 _.,_.,,,.___,__ addi tr 
duğu yıllarda, İtalya, aç kalma- e ususı m a ıı> Dll8 "'""""" ....... ' m . ır zarar 

Bu baluızltğın öai
ae geçilmelidir 

Çemberiitafta ~ bir 
turşucıu vardır. Bu turşucu 
Kadıqa c:ivannola aenelerden
beri bir turşu iınalithaıııe6i 
ve depooJu kurmuştur. 
Şimdi, İstaııbul Bel~i 

Sıhhat İşleri Müdürlüğü, 
turşu ve sirke kokuları, ci
varında bulunan sıra evlerde 
yaşıyanları rabatsız ediyor, 
diye bir rapor vermiş ve bu 
turşucuya, bir aya kadar i
malathanesi ve deposunu o
radan kaldırması bildirilmiş
tir. 

R AD Y .O 
16 2 ci T evin Cum•rtesi 
11.30 Prccnm ıt.li Mtlzilc 
13.83 Milail< 19.30 ~ 
lUO Ajans 19.45 Mil2.il< 

14.05 Müzik 20.15 Rady• 
H.20 )ılüzjk 2G.4.5 Müzik 

15.00 JConlJll')A lll.16 Kon-
21.30 Müzü: 

15.30 Mfuil 21.30 Miizllı: 
ı.a.oo :ı>roenuıa 22.30 Ajana 
18.03 Müzik 22.50 Konl.lfID8 
18.4-0 Müzllı: :zuo Miizllı: 

19.00 XonUJD>a 23.30 Ka-

TiYATROLAR 
rEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

16/11/94-0 Cumartesi 

~nü a!Qıamı saat 20.30 
Ayak Takımı Ara.ınJa 

o 
KOMEDİ YJSMINDA 
16/11/940 Cumartesi günii 

akşamı saat 20.:ıo da 
D A D 1 

JI - JJCJNCITF.'lRİN U• 

BCTON ŞEHİR BALKI BUGÜN 

T A K S 1 M Sin-• da gilııterilmekte olan 

BARBAROS devrinde 
VENEDIK filmini 
GÖRMELİDİR 

T'Ü'BKÇE SÖZL'O ve ŞARK MUSİKİLİ 
Mıwnam ta rih! film. 

llelıter Musikisi, Cenk türküleri .. Gülbanklar ... 
biveten: İki kıs ımlık Komedi. 

LALE& biiyük neş•., haftasını 

Ya~ıyor. 

ÇONKO 
JAN BLONDEL- MALVİN DUC.LAS 

Her hayata bir saadet katan... Her yuvaya bir ıztırap aşılayan ... 
Her gönüle bir a~k çengeli takan ... 

Fransızca 

KADIN PARMAGI filmini 
Neş'eden örülmü, bir fantezi ... Heyecandan yaratılmış bir eser ... 
Kahkaha ile süslenmis bir san' at harika.ı •·nntılar. Gülmek ve 

mes'ut olmak içiıt (L lı. L E) ye k~nuz. 
DİKKAT: Dünya harbinin en soo ,.e heyecanlı vak'aları. 

••••Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

mak için, buğday ithal etmektedir. den) - Fasılas':.z olarak d~v~m e- 1 vukuu bahis ~u. deltild.ir. 
İnıilizlerin, kallandıklan muhtelif den .mevsım yaımıurları yuzundea İtıSala vıe lııwal.isi ile Er""ene va
fosforlu bombardıman nsıtalarile · Merıç, Arda. Tunca ve Ergene ne- disini de sular kaolamr.o: ve koca 
tarlalarüki mahsulü yakmakta ol- h.ir~erinın tastığını ve. m.ünhat ara: bir saha ı;ıöl haline ı;ıelıni$tir. 
duklannı .ıa aaııtmıyalım. Diğer zıvı. tamamen su1&r ısti!A ettıbııı Yunanistanm Meriç sahilindeki 

Adamcağız diyor ki: •21> se
nelik mülkümü bırakıp nere
ye gideyim? Buradan daha 
ücra bir '"er bulmak için sur
ların dışına çıkmak liızım<l;r. 
Şehir içinde turşucu ve sir
keci yalnız ben miyim? Bü
tün turşucu ve sirkeciler, şeh
rin daha mutena caddelerin
de ve mahalle içindedırlcr. 
Mi sal isterseniz, işte İstanbul 
Vilayeti Sıhhiye müdiriyeti
nin tam karşıs.nda Sinanın 
sirke deposu, Vefada m~hur 
Vefa bozacı ve sirkecisi, Lale
lide, Tayyare apartımanının 
karşısında her tarafı apartı
manlarla dolu turşu deposu 
vardır. Çarşıkapıda Karababa 
türbesi karşısında, Beşiktaşta 
Hasfırın yanında, Ortaköyde 
tramvay durağında, Küçük
pazarda cadde üstünde, Koca· 
mustaiap8.'1ada gene cadde üs
tünde turşucu dükkanları ve 
depoları mevcuttur. Bütün 

İST ANBULDA EŞSİZ BiR 
S O N 2 G 0 N 0 - BU GÜN 

MUVAFFAKIYET KAZANAN BiR FİLM 
VE YARIN 1 P E K S 1 N E M A S 1 N D A 

bireok iJ1Saa yiyeceği ve hayvan bıld":~tm::· , arazısin.i de sular istila etmiş bu-
yemi maddeleri itibarile İtalya, Tuf!'Y:U: sur atle başlamış, Tu~ lunmaktadlr. 
sıkqık bir vaziyettedir. 5.20, Menç 5.05 metreye kadar yük- EDİRNENİN KURTULUS LEYLA ile MECNUN 

ı ft · t' s~m~tır. Bır tevakkud' devresin- BAYRAMI 4 _ talyum ceğra vazıye ı, d tel n d bildirdi"'- DİKKAT: Pazartesi matinelerden itibaren: 
bu memleketi bava - deniz harbi- enhsonril ala. dıtrad a ba . trasına""" Edirne (Hususi muhabirimiz-

. akın k d veç e su r un en erı me ~- ) .,,~ · . bedi ......... 1 ne tamımııle açık bu a ta ır. k·1ın· b 
1 

t =D - ..,,..ırnemn e .o.unuıu-
+ __ ,.,_, y .. 1 · d <:e ı ıve as amış ır. sunun on sekızinci vıl<lönümü bu SEVEN KADIN 
.angm .... er, 011an us erıne ve a a· T ı... .. ünd' Ed. · bü' · b · · · .. 
lan ı tikt ltalyanın u" ,an yuz en ırnemn - ayın yırmi eşıntı pazarteııı gu-

na Y~ eş en soMa, tün kenar mahalleleri ile Karaa- nüne rastlamaktadır. 
Bat rollerde: HEDDY LAMARR • ROBERT TAYLOR 

bava hu.cumlanna ?'aruz bulun· i!ac yolu sular altında kalmış ve Her sene oldui(u gibi bu sene de 
mı~8:" hir ka~ yerı kalmamışt~. vaktinde alınan tedbirler sayesin- bu sene de Z cmö ı:ıknıı mfhm 
İngiliıı bomlıerd1man tayyarelerı, de su istilasına uiınyan verlerde kurtuluş bavramı emsalsiz tezahü-
1280 kilometrelik bir uçusla İngil· nüfus zayiatı olmamıştır. Bu kısım ratla kutlulanacaıktır. Şim<liden ha
teredea Dawziı: limanına kadar gi- arazıde henüz zeriyata ba.şlaıvna- zırlı:klara baslamnıstır. 
dip &eldiklerıne göre, Büyük Bri- ============================
tanya adasından, Cebelüttarıklan, 
Giridclea ve İngiliz tayyare gemi· 
!erinden uçacak tayyare filoları, 
ceçenlerde de izah eltiğımiz gibi, 
Şimall ltalyadaki Milinodan C~ 
nı.ibl Sicilyadaki Siraküzaya ve 
Brenner geçidinden Tarantoya, 
T'ıryesteden Sardunya adasındaki 

Cagliariye kadar her tarafa bom
balarını atabilirler. Bu bombardı
manlar için, Amerikanın •Uçan 
Kale. !erine de lüzum yoktur; in
ıı;ilideria Danziıe kadar gidip ge
len tayyareleri kafidir. İngilizler, 
buı:ün, halyanların Londraya yap
bklan hücumlara mukabele olmak 
üzere, Romıuwı altını üstüne ge
tirmi;yorlarsa, hunu Faşist erkanı· 
na acıdıkları veya Rouıaya kadar 
gidemedikleri içjn değil; Roma ıibi 
tarihi !tir '9lori yıkmamak için, 
mec1eaİ7'M .......,a yapmıyorlar. 
Fabt, İtalya donanmasa, sanayii, 
kara ..,. de.iz münakaffıh, tedri
cen ;..ı... eoüleeektir, 
~. işte timdi, tt.l;rHlana 

k zayıf Mlıtalanaa taıırnu.a baş
ıamı.ıaNır. AlmenyaAm destek
led.iii İtal;ya, elbette çabucak yı· 
kılma; fakat harp uzadıkça; İnıi
liı: ha ... - deaiı kuvvetleri, artık 
.r;ittikçe şiılıletluerek devam ede
ccgine ıil>he ~ıaıyan bücunılarile 
İlalya;yı JRlitemııd.iyen eaecekler-
4.ir. İtalytı, lıa darbelere nekadar 
dayuahilir! Onu bua-ünden tayine 
imlı:ia ,.ı.tur. Fakat, İtalya, İnıi
m. den ltikiai;yetiain hazırladığı 
ve luıva aknılannın lamamlıyacağı 
mütbq tuyllwı altında, erıeç yı
kılmap ıaalılimtlur. 

Abidin DAV ER 

Çocuk Hekımi -
Or. Ahmet Akkoyunlu 

Tabla-Tali..ı.a,..e Palae No. 4 
Puanlan maada her ıı;iia .. ı 
ıs den ıonra. Tel: 401%'1 

Asker ailele-
rine yardım 
(Baş tarab 1 inci sayfada) 

Bunların sene sonuna kadar olan üc
retlerinin tediyesi için 15 bin liray• 
lüzum vardır. Bu para da münakalıa 

sureti1e btı~eden temin olunacaktır. 
Toplanac.k yardım paralan büyük 

nü!us balına 5 lira, 11 ya$ından küçük 
olanlara ikifer bu(uk lira olmak üzere 
aydan ~a verilecek ve kira evinde o
turanlara ayrıca mahiye 10 lira da 
mesken bedeli ödenecektir. 

Asker aileler! bulunduklan kayma
kamlıklara müracaatla birer beyanname 
alarak doldu.raealdar ve zabıta tahkik•· 
tından IOOl'a bu aylıklan muntııza:man 
kendilerine -rılecektir. İlk tahminlere 
ıöre şehrimlıde 3000 den fazla bu kabil 
yardıma muhtaç asker ailesi bulun
maktadır. 

Muhasebecinin bu izahatından sonra 
50 tahstldar alınarak bunlann yıl so
nuna kadar olan ücretlerinin temini 1-
çm bülçede 15 bin liralık münakale ya
pılmaal baklwıdaki mazbata b11tçe en
cümenine havale olunmuş "" cel<eye 
10 dakika fasıla verilmiştir. 

Fasıla oma•ında bütçe encümpıi t.op· 
lanarak mazbet.a,yı tef.kik ve kabul eı
miştir. 

İkinci celsede daimi encümen.in ha· 
zırladığı Ye muhasebeci Muhtar tara
!mdan !sah olunan talimatnamenin bir 
kere de fe]ılr meclisi tarafından telldlt 
olunması bazı lz.alarca istenmiş ve bu 
talimatnamenin Pazartesi günkıl Jçtl
mada tıı!tkW kararlaştırılarak 50 tah-
sildar ıhnması ve bunJar içm bütçede 
münakale yapılması hakkındaki maz .. 
bata kabul olunmuştur. 

BilAhare de pazar yerleri ve oteller, 
pansiyonlar, hanlar hakkındaki yen! 
zabıtai beledıye hükümlen kabul olun-
muştur. 

Bu ınedd•lere röre mobilyalı kirala-
nan han odaları da aynı ot.eller hükmü
ne tabı olacaktır. Oteller ve pansıyon..
lar ahJap olmıyaeaktır. 

Berline 
Hücum 

<Bat tanlı 1 inci ııalıl!ed<ı) 

Düsrnan hava hücumları bilhas
sa Orta İnııiltereye tevcih edilın~-
tir. • 

Coventri şehri şidde'.li bir taar-
ruza uitramıstır. Bu hücum Lonra 
üzerjpe yapılan en mühim hücum
larla mukevese edilecek derecede 
şiddetli olmuştur. Şehir çok ai!ır 
hasarlara uitramı:ıtır. 

Gelen illı: haberler ölü ve yaralı 
adedinin belki de bini bulacağı 
merkezindedir. 

Londra mıntakasına fasıla ile 11.e
len tayyareler bombalar atmışlar
dır. Meskenler ve sair bazı binalar 
y:ıkılınuıtır. Bazı kimseler ölmüş 
ve varalanmıştır. 

Galles'in şimal ının takasında bi
ribırinden cok uzak yerlere de 
bombalar atılmıstır. Zayiat mikta
n yüksek değı.ldir .. 

15 ALMAN TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Dün Ahnanların Douvres üzeri
ne yapmıs oldukları hücumlardan 
bahseden hava nezaretinin istihba
rat servisi, 15 Alman tayyaresinin 
düşürüldüğünü bildırmektedir. 

MANSTA TOPÇU DÜELLOSU 

Bu sabah. ıı.ünesli havada. Man
şın ikı sahılınden İnoıiliz ve Alman 
uzun menzilli tooları arasında a
teş düellosu yapılmıştır. 

Saat 10 a dom. Kent KontltWı 
sahilindeki İneılız toıılan, Alman 
toplarının mevzilerıne ates açmış
lardır. İkı taraftan düello, ıkı ııaat 
sürm~tür. Kayıp yoktur. 

Londra, 15 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine ıöre, bugün 17 dilşman tay-

yaresi dO§ürülmjştür. 

1 

turşucu ve sirkeciler, cadde
lerde ve mahalle içlerinde du
rurken yalnız benim depo
mun kaldırılmak istenilmesi 
haksızlıkLr .. 

Bu şikayeti biz de haklı bu-
luyoruz; muhterem ve hakşi

' nas Belediye Reisimizden bu 

1 

haksız muamelenin önüne 
geçmesini rica ediyoruz. 

·- ---

Hukuk ilmini Yayma 

kurumnua konferansı 
Türk hukukiyatını ilerletmek ve 

diğer memleketlerde tanıtmak ü
zere her sahada çalışan ve 1934 se
nesinde kurulan •Hukuk İlminin 
Yayma Kurumu. bu sene de, her 
sene olduğu ı?ibi konferanslarına 
bu ayın yirmi üçünde başlıyacak
tır. Bundan başka, radyoda, salı 
günleri mesleki birer konferans 
verilmesine de devam edilecektir. 
Bu mesleki konferanslar mesleğe 
ait muhtelif mevzular üzerinde, 
İstanbul Üniversitesi Rektörü Ce
mil Bilse!, Profesör avukat Vasfi 
Raşit Sevig, Cumhuriyet Merkez 
Bankası Hukuk Müşaviri Osman 
Nuri Uman, Profesör Neumark, 
Antalya meb'usu profesör Cezmi 
Erçin, Zonguldak meb'usu profe
sör Hazım Atıf Kuyucak, Askeri 
Temyiz Ba.şmüddeiumumisi gene
ral R,fat Taşkın, Profesör avukat 
Mıdülhak Kemal Yörük, Profesör 
Sadri Maksudi Arsal, Kars meb'
usu Profesör Fuat Körülü tarafın
dan verilecektir. Konferanslar, sa
at 15.30 da Ankara Halkevi salo
nunda verilecektir. 

Gi elerden alacağınız 

1'..ı:ıılay pullarinı 

yutınız 

Kızılay Cemiyelinden: 

Cemiyetimize yarr..Jn .olmak ü
zere vapur ve sinema guıelerınden 
biletlerle beraber verilecek pul
larımızın behemehal yırLlınasını 
sayın halkunızdan rica ederız. 

Amerika 
(Balı taralı 1 lnclde) 

AMERİKADA TALDI GÖRECEK 
L'!GİLİZ PİLOTLAR 

Nevyork, 15 (A.A.) - Vaşington'un 

havacılık mahfillcrince temin edildiğine ! 
göre Birleşik Amerikada İngiliz ve Ka
nadalı 4000 pilotun talim yapmaSJ için 
bir program ikmal edilmek üzerediı·. 

Bu pilotlar, hava şeraiOeri daha müsa
ıt olan Birleşik Amerikanın cenup 
bölgelerine gönderilecoktir. 

GAR8İ HİNDİSTA.'WA tıs 
Nevyork, 15 (A.A.) - İngiltere ile 

yapılan anlaşma mucibince garbi Hin
distanda Amerika için yapılacak ilk üs
sün Castries Santalucia'da tesis edile- j 
celi, Porto Rio'daki Sanjuan'dan Nev
york Times. gazetesine bildirilmektedir. 1 

ÇİNE YARDIM MESELESİ 
Vaşington 15 (A.A.) - Stefani ajan-\ 

sın dan: ' 1 

Bahriye Nazırı Knoko, Çin'e yapıl- 1 

makta olan y-ardımın arttırılması icap 
eıtiğlııl, çünkü Japooyanm esrarengiz 
oir asker! Klikin hükmü altında bu ... 

1 Iunduğunun anlaşılmakta olduğunu be- .

1 
yan etmiştir. 

Türkiye Milli Bank.ası J 

(Hali tasfiyede> 
Ticaret Kantınunun 961 inci mad

desHe Banka mukavelesinin ahkAmınn 
tevfikan (Hali tafsiyede) Türkiye Mi!U 
Bankası Hlssedarlan, 1940 senesi Bi- l 
rincikanunun 18 inci Çarşamba günU ı• 
saat 10.30 da Galatada Bilh'.ır sokağında 
Büytik Tünel hanında l&/11 numaralı 
Bay W. J. l'erk!ns'in yazhaneslnde top-· 
!anacak fevkalAde heyeü umumiye içti
maına davet olunurlar. 

RÜZNAMEİ MUZAKERAT 

ı. Tasfiye memuru ve mürakip ra
Porlarnın kıraati ve tasdiki ile 
tasfiye muamelcltından naşi zim- 1 

metinin ibrası. 1 

2. Tjcaret kanununun 452 inci mad- ı 
desi mucibince münCcsih banka
nın evrak ve defatirinln muhafa- 1 
zası için bir yeddi Mil tayini 
hakkındaki muamelenin ifası zım- I 
nında meı.uniyet itası. 

BOY OK TARIHl ROMAN No: 52 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 1 

mucibince her hissedar bu içtimada ha
zır bulunabilir ve hamil olduğu hisse 
adedı kadar rey sahibidir ve kendisinı 
ıçtimaa 1'\tirak eden diğer bir hissedar J 

Zaten, padışah, İata.nbula dÖDerken Hammcr. bir Alman milverrihi oldu- tarafından temsil ettirebilir. Mezkür iç-
Beylere emırlerınt vermışti. ğu için tara.tgırlik ediyor. Halbukı, ta_ timada hazır bulunmak isleyen hisse- I 

Beyler, düşman elındc kalmış olan le şart ile teslım olmamıştır. Sonuna darlar Banka Do.hilt Nizamnamesinin 
1 

perakent..t? mevkılen işgal etmcğe da-

1 
kadar muharebe etmiştır. 35 inci maddesine tevfikan içtima ta

vanı ettıler Hatta, Türk kuvveUeri, kale beden ... rfbınden on gtin evvel hjsse senetlerini 

l llfil' f}f\Y'.iı-,,&"tlBll~wi:"MTlll~~1il~'" ·~ , Grıde buyu~ mevkilerden yalnız Vi- j lerlııi A$ıP kale dahilin•. gir.dıkleri ıa- Gala tada Büyük Tünel hanında 10111 
lh,\.:I .. lJtA ltl!Zl!;J . j l.lialJL!t!J Ilı i . , scnıburg kaJesı vardı Burası da vaktil9 man bıle mukave~et gormüşle.rdır. No. da Bay W. J. Perkins'e veyahut 
E_iii!::S~!.-ld-•.W-W"'-•-"'--4!.Lli kcallara paytahtlık etmış mtlhim bır '•-1 Bu sebeple, Gehırde ve kale deru- Londrada Lombard Street No. 24/28 de 

Yazan: M. Sami Karayel hlr ıdı. nunda yapılan şıddetll muharebel•r •Anglo _ International Ban~ Limited> 
. . . . Visemburg, bey at şehır demektir. ! neticesınde muhafızlar kılıçtan gçiril· bankasına tevd~ ctn:'elcri ı.cap eder. 

Hürrem kadınsız yapamadığı_odan or-ı Hulas~: Istonı Belgradm tethınden B 1 ta .hl d b h b miştır 'Bankalara tevdi edılecek hı~se senet-
. .. _ _ unun çın r1 er e u şe re azan ı · · · 

duyu da Istanbula dondunnuş .. Eğer, ronra hen1en Ist.nnbula avdete başladı. B 1 t d . dl Kı~ devri boş geçirilmedi. Budine lerl makbuzla. rı şırket merkezıne tev-
1 . e gra em.,ıcr r. 

Hurrem kadın olmamış olsaymış ordu, Belgradda asker terhıs oJ~ndu. . ,. . _ 

1 

Beylerbeyi ve, Beylı!r tarafından ona ; diat mahiyetınde olarak ftbul oluna-
Budinde kışlar, ilkbaharda Viyanayı Padişah, kapıkollarile Istanbula gir_ Beylerbeyı ~I hrnet Paş.ı Istonı Bel- yakın kale fethoiundu. Ue kadar pera- ı caktır. TJ.Sliye Memuru. 

dl, Ka inin en çok sevdıı-i Hi.ırr........, erat n1uharızı buJunan bıradcrı Ahmet k'I b··t·· .... 1 . =============== zaptedermi~ .. Hürrem kadlnı Viyanaya · nun ...... Be _ I knde mev ı er varsa u un puruz erı or 

:, ~ . , .. ' .. / . . r, 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için 10 tane bti delikli beton künk kalıbı alımı açık ek

liltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 27 /11/1140 çarşamba saat 16,30 da B. postahane binası karşısında 

Valde hanının ikinci katında idaremiz umumi depo muhas.ipliji odasında toP"" 
l.a;ıacak müdürlük alım satım komisyununda yapılacaktır. 

Muhammen bedel, beherinin 150 lir~ hepsinin 1500 lira, muvakkat te. 
minat 112,5 liradır. 

Taliplerin olbaptaki nümune ve .. rtnamesini görmek ve muvakkat temi
natlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde B. Postahancde birinci katta 
mezkUr müdürlük idart kalem binalar ve levazım kısmına, eksiltme gün ve sn
atinde de 940 senesi için muteber Ttearet Odası vesikası, muvakkat teminai 
makbuzu ile birlikte ;rukanda toplanacağı yer } azılı komisyona mO.racaat
lan. (105551 

PÜRGOLIN 
G•zoııla Müshil 

LIMONATASI 
Kat'iyyen ille hissini vermez. 

Bir gazoz veya ı;ampanya kadar 
leziz ve hoş kokuludur. Müshil l
IAçlarının phı olan PÜRGOUN'i 
haftada bir deia içmekle hem bar
ııokları temizlemiıı ve hem de vü
cutte birikmit mikroplan detetmiıı 
olursunuz. 
PÜRGOLİN 15 oenelllt bir tec

rübenin malıau!Udür. 
Emin olmak için eczaııelerdm 

PÜRGOLİN markasını lll8rla la
~. 

İ•tanbul mıntaka ticaret müdürlüğünden 
Mıntakamızdan İtalyaya ihraç olunacak bazı maddeler hakkında tıörüşül

mek üzere aldkadar tüccarların iştirak.ile müdürlüğümüzde yapılae!ak top
lantı, görülen lüzum üzerine aşağıdaki tarihlere tehir olwımU1tur. (10888) 

Balık: 18.11.940 Pazartesi saat 11 de 
Nohut, deri: 19.11.940 Salı saat 11 de 
Yumurta: 20.11.940 Çar~amb• saat 11 de. 

ODEON 
Yeni Cıkan Plaklar 

1 

MONIR NUREDDİN 
KEMAN KANUN, PiYANO 

N 270920 GÖNÜL SANA TAPALI (Beste Sadeltln o 1 VİSALİ YAR fIJF. (Peste Rakım Elkutıu) 

T A T denilen Mefhum; 

Kaynak) 

HACI BEKiR adında kıemal mertebesini buldu ••• 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

Merkezi: Bahçekapı, 
Karaköy, 

Şubeleri 
Kadıköy 

Bt.yoğlu, 

k;:ıdar ıetlrmefe kıyamıyormuş. Bun
lar, blrer masal olsa gerek .• 

Kanuni, her sefere çıkısında alt1 ay 
oertıatlerde kalınıyordu. Beıı altı ay 
ıtı.arp meydanlarında kalan ve Hürrem 
kadını &()rmiyen bir adam bir altı a, 

ıdJha huekisini eörmeınek. i9in ub4 
redemez mlydi? .. 

kadının büyük oğluydu. Bu da ve/at _Yı, Sıgedın Beyi .Murat Beyi bırer tadan kaldırıldı. Bu, kalelere muhafız. 
etmişti. Bu sebeple zafer şenlik.Jeri ya. mulreze ıle Jmdadına celbetu. tar tayin ve ikame edtldı. 
pılmad.J. Şenlikler matem alayına çev- Muhaç Beyi Kasım Bey, Buçağa Beyi 
rildi. Murat Beyi de ayrıca imdadına gelmt'!- Bu sır:llarda Bosna Beylerbeysi de 

VeJıka kaıesıni muhasara ediyordu. 

ASKERLiK iŞLERi 

Fatih askerlik subesinden 
Kanunl Sultan, pek M"vdiği hasekisi- lerini emreyledi. Bosna Beylerbeysi olan pa;a, Maca- 1 - Askerliklerine karar veril-

mekteplerle daha yüksek mektep-! ZAYİ TASDİJL'!AME - Yük.,ek ilı:· 
lerden mezun oldu~ halde tahsile hsat ve Ticaret mektebi banka, ıigor
devam etmiyecelc olanların. ta, muhasebe ,..ı,esinden almıı oldu-

nin büyük oğlunun vefatına tcesstlı Mehmet Paşa, gelen kuvvetler He Vi-
duymu1tu. semburg kalesıni muhasara eyledl. O, 

Şehzadenin iami Mehmet idi. Xanu. gtln kadar ~ıddetli muhasaradan sonra 
nl, şehzadenin namına derhal bir cami kale cebren, kahren hücumla zaptolun-

Taribinı.izde mühim rol oyııJ,Jan Hür. in~ını emre:rledi. du. Kate muhalızları mukabelede bu-
re:n kadından araıı geldiği zaman Bu vak'a SWeyman ıtanunl devrini lunduklarından kôkünden kalloJundu. 
bahsedeeeıl:im.. Bu, Rus dilberinin tkiye ayıran bir hudut addoluoabilır.. Hammer tarihi, bu ka1enin tart He 

rlstan Sancak Beylerinden imdat iste- mis olduğu halde muhtelif sebeıı· 
dı. !erle Yedek Subay Okuluna sev-

Budln Beylerbeyi Mehmet paşanın kedilınemis olan vtiksek, tam ve 
emrile Mocaristan Sancak Beyleri der· orta ehlivetnamelilerle yine kısa 
hal hareket geçti Vellka üzerine kottu- hizmet hakkını haiz olduitu halde 
ıar. kamplara istirMı: etmemiş ebliyet-

Türkler, Valika kalesini yirmi ırun namesizler l/Mayıs/9941 de Yedek 
muhasara ve hücumdan sonra fetheyle. Subay Okuluna aevkedileceklerdir. 

B) Yoklamasını V11Ptırdıi(ı ve Ye- tum diploma yerine geçer tasdikııanıe
dek Subay Okuluna sevkedildi~i mi kaybettim. Yeniılini alacağımdan ... 
halde mektebe ge.; Jtittl{linden ve- ldoioin hükmü yoktur. 

va sıhhi sebepten dolayı mektebin 19H mH1llllanndan Atuf ~ 
bu devreııine vet~miş olanla- SonJJba;r 

rın. 

C) Sıhhi mazereti hasebile er-Til.rk aırih.i içinde mühim rolleri var .. 
dır, Kanwıl, de.liceSine bu, kadma a,ık· 
ı.. 

Budln valisi ile Sancak Beyleri pa. t .. lım olunduğunu ve te.lım olunduk· 
dişahın İstanbula avdetinden JOAra bol tan sonra Türklerin muhafızları ıart 
durmadıl&I". -barlci kaUettilderini y;.zıyor. 

diler. (H. 951). Bu sebepten 
(Da.lıa var) A) 94() yılında lise ve 

te!li seneye bırakılanların hemen 
muadili subeve müracaatları ilan olunur. 

imtiyaz Sahibi ve ;\leşriyat Dl
ttktörü: E. İZZET. Dasıldık• ,,.,. 

SON TELGX.U' Bası.men 


