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Tel9r•f ı IKDAll l•t1111IHll ,GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

H T 1 K TDrkiye ı ava aarruz arına arşı Yeni Niza-lf 
• 

Işıkları Söndürme Tedbiri ma dahil 11 
PAPENIN BEYANATI r 

Almanya,Ital- Perşembe g··nünden Yarı resmi bir 
yanınimdadın; itibaren ışık söndO- Alman kaynağı 
koşacak mı_. rUlmesine başlanıyorlMühim ifşada 

A.lman)IOllın, bugiin ~-

~· ~;;:;'!'"c:,~;!;;~ VEKiLLER HEYETiNiN KARARI Bulunuyor 
• Dlıı -- J I 5 1 ....... ---- al ...... r 7 lıllıla - """' --· .... ... il 1 3 OL 7fll'tl- ıa- rörmeJi

IUN. laltat, lapany•ya 
AarlN .alıaralt biluaıta 
6ir 7fll'tlunda balıuuruya 
ftllııtıiına hüluneJ ile bi
lir. 

AJıbra, 18 (A.A.) - lora Veklllarl ı ,.a ıı6ndürme ve karartma iline bofla
Heyetmce aşalıdakl h.......,t 11/11/ nacıılı:tu. Yalnız sokakların umumi tan-
1940 tarihinde karar altına almm}ftlr. viratm.ın maskelenmesi Qinin, lüzam-

1 _ 21/11/li»O tarihinden itibaren, lu tedbirlerlıı ikmali maksadı ile t/12/ 
bil'umum şehir Ye kasabalarda ft aT- 1940 tarihine kadar uzatı.lman caizdir. 
nca tesbit olunacak nahiye merkezle- 2 - HUOUll mestenlerbı ıç Jllklanmn 
rınde ve mıntakalarda, ~~~.va ~mızla- kanrtılma ~ JD&Skelenme .bazırlıklan 
nna karşı ışıkların söndunılme11 ve ka-

.aı!UIL~ llllat0aa -.tll ( "'q 

Mihverin Türkiy~den D • H Ok 
1 istediği yok. Fakat.. enız arp U unun 

l 1 
Yaan: Abidin DAVER 

A hıuın ve İtalyan Bqku
maadanlarınlI aon ıö

riitmeleri üzerine, Yu
•ımistallln karf'Sında, ilk mağlô
•iYetin acısw.ı tatmış ve diğer ınağ
li>biyctlere de nanızet bulunmuş 
•lan İtalyaya Almanyanın doğru-
4aıı doğruya yar<lım edip etıniye
eeği mevzuu bahsolmağa başladı 
Almanyaııın, İtal~·aya bu yardımı 
111 şekillerde olabilir: 

1 - Yugoslavyadan ıeçip İtal
)'anlann Y ıııoslav hududunda top
lanmış olan Po ordularile müşterek 
bir hareket yaparak, 

Z - Roınanyadan Bulgııristana 
ıeı;nıek ve oradan Bulgarlarla be
raber veva yalnız olarak Yuaanis
taoa t•arruz etınek suretile, 

3 - ltalya yolilc dağ tümenleri 
Ye hava kuvvetleri günder-ııek s11· 
retilc İtalyaıı ordusuna yardım 
ederek. 
Şimdi bu iiç hareketi, en mües

a:iri ve •• serü olao birin~i inden 
bq!ıyarak lıi ... r lıirer telkOk eole
linı; 

'• "'" cwn.-1 1/12/1940 tarihine tadar llanaJ edilmlf rart.ılması n.ız.amnamt"IU _....... 
. _, d•• .. ,klan> .,. olacak Ye karartıhnanı.n bawacatı ta-tenvU"at> ve vı; ve - ..... . , 

..... t> bahi$1.enne taaUüt ecı... rih a;rnca l1An edilecektir. 
cÇ'l)r;ta u..-8 3 Bu kara ııe,ri tar!hlncleı 
maddeleri ile nakil Tasıtalarına mü.ta- . - ma.me 

164 üncü Yılı Kutlandı 
. ·b' v• bu nl- ıtlbareo ..,.,...ldlr. allik maddelttı mucı moe ... 

zamnamede gösterilen usul dairesinde, ( Arkıısı Sı, 4, Sil. 5 de) 

YUNAN 
ORDUSU 
ilerliyor 

İtalyanlar mühim 
miktarda aıker ve 

malzeme kaybetti 

ASKERT 
VAZIYET~ 

Göriceniu İşgali 
saat meseleıidir 
Son haberlett cöre, Yunan or

dwıu Görice kapılarındadır. Ve 
' Yunan ordusunun tebre girmesi. 

Din bir ııaııt JD<9eiesi olduğu talı• 
miıı edllmdı:tedir. 

Bildinldi&ine ıött, Yunan kuT· 
vetlıeri, Göri.ceye, şehrin etntm.
da eemıp ... cenubu cartıt tara1-
1armı ~ Morova tepe-

1 • 
. Jerinden lıımel<tedlr. ltalyanlann, 

,.... •www Allltara BilJ'tk lllciıd 

YON PAPEN 

Bertin, 18 (A.A.) - Yan reıırıı1 bir 
Jıa.ynalrtan blldirilt,yor: 

Yeni nizama, bütün Avrupa devletle
ri ve Avrupalı bir devlet olduğu güç. 
güçlükle s6y le:illebllecek olan Türla7e 
cibi cliier bir taç devlet te dalı.il ola
caktır. 

• En kıdemli me-

zuna Okulun müs

takbel feklini gös

teren bir tablo he-

diye edildi 
Deniz Harp Okulnmuzun 164 ltn. 

cü yıldöniimü dün sabah Heybeli
adadaki mel.te11 binasında yapılan 
büyük merasimle kutlanmıştır, 

Merasim 10.30 da, bahriye bandosu
ııun çaldığı i.tıkaı Jlllllll ile hafla· 
nuştır. İstiklll marııırıı:ı, mektebi dol
duran yüzlerce bahriyeli tarafından 

hep bir atızdan, iman dolu IÜı' bir ı;es.. 
le tereıııüm edilmiş, pnh bayraiuım Yunan harp gemile

ri Adriyatiğe hakim 
görlcedeld o.Jerinl lıerlı:~ttiklerl .~ 
ı111melrtedlr. 

Bir ecnebi matbmt mümessilleri top.. 
lantısında J'mı Papen ta.nıfmdan aöy
lenllmif nhııı •e pek te vv.ıb bulun
mayan ollzlerden çıbrılabilecek ıı1'ıd (Ark•ı Sa. 3, Sü. 6 dll) Db ,.,.._ ._ .......... -- - -- ...... , ............. '-
ancak bu olabilir. 

• 
ltalyanlar Yugoslav ma
kamlarına teslim oluyor 

Yunanlılarm 06rice;re Jnı.lerinl, 
bati<• Yunan tıt'alannın """UJlU 
...,.biden uer1..,.ıe1erı lal<lp •!mit
tir. Bu kıt'alar, İtalyan üaaila11 Er
zelraya ..., Eplr böl&'eslne batla-

Maharetli ııdlr nı;lfesj batma aW.t 1 
etmiştir. Ankara:ra Ylsıl olduğu zaman 
hususi meseleler hakkında Alman hü
k0metin1n fikrini mtlsbet bir surette t ... 
fade edebllecektlr. Türkiye icin, hele D. 
Molotov'un Berlin'i ziyaretindcrı son
ra -bu hususta ne,ttdilen veciz teblll 
ziyaretin müsbet neticeleri haıkkında 

hiç bir filpheye mahal bırakmamakta. 

Hitler dün f FRANSA'DA 

Ciano ile Daladye 
GörilştO Gamlan Atina 18 (AA.) - Dünkü re;. 

ıni teblij: 
Gerek Eı»r mmtakasında ı;ıeTek

se Gönce cıvarındakı da~lık arazi
de bütün cephe imtidadınca mu
h~beler devam etmektedir. Yeni 
esir Jer, toplaı:. havan topları ve 
ber türlü ınalııeme Yunanlıların 
ellerine l!e<;DUVl! devam ev Jeınek
tedır. 

Askeri balnından büvük ehem
rruveti olan tepeler. bılbassa_ tay
arelerin mukavenwtıne raımıen 

! yan esas yolu ltesrfıitlerd!r. 
• G6ricenln tlmali prklsinde, İ-

talyanlar, çok kuvvetli bir muka
vemet ıösterrnişlerdir. Ve 10D ba

(Arkası Sa. 4, Sü. 1 de) 
dır- Sovyetler Ue evvelce idame ettirdi- • 

______________ <Ar_ı._a•_ı_s._._3_' s_u_··_7_d•) lıpanya Hariciye Na-

K d• h t• zırt Hitlerle Konuıtu oor ınasyon eye ı-· .,_ 
nin mühim bir kararı! CörUsmelerde Rib-

., . . 
isı:(al edilmıstır. J 

İtalvan tavvareleri Yunan şehır Ellerinde saç bulunan ar be~ 
ve kövlerinı bombardıman etmıs T 

bentropta bulundu 
Berehtesgadcn 18 (A.A.) - Kont 

Ciano ve Serraoo Sunner, bURi!n 
öğle yemeğınde Salzburl( civarın· 
da Fuschl'de Von ~ntropun 
mısafıri olnruşlardır. 

ve mıtralyciz atcsıne tutmustur. •• • • d b k 
Hasar ye insanca :ıavıat voktur. gun JÇJD C eyanname Verece 

Atina, 18 (A.A.) - Reuter. . 

ve Blum 
TEVKiF EDiLDi 

Musolini 
dDn nutuk 
soyledi 

İtalya Franıaaın çök. 
mesini temin 

• 
eto.İş 

Musollni Elenler
den intikam alacak 

1 - Mihver Yuıoslavyadaa ge
çerek Selfınije doğru Yunanistana 
taarruz etmek istediği takdirde, 
Yugoslavya, böyle bir harekete ra
., olursa, yapılacak i~ hayli kolay
ı....-. Fakat Yugoslavvalllll, intihar 
4-ek olan böyle bir mü.samaha •e mutavaatı ıöstereceği çok fÜP
~·~idir, Yııgoalavyadaki Faşist par: 
tisınin ilgası, Yt Manastın ikincı 
4.eı. boınbalıyan İtalyan tayyarele
ttn~ at.,. açıl.maıu, YugOllavlann 
bıtıı.a.,, raaı ohnıvacaklarını gös
teriyor. Bu takdirde mihver lı.uT
•etlerinin kahraman Yugo>lav or
iusile de harbetıneleri lazım gele· 
tektir. O vakit bu harp, mihvere 
eok pahalıya mal olur. Yugoslavya 
mağlup edilse dahi, bu memleket 
harap olacak, ordusu Yunanistan 
il.zerine çekilerek arkasını denize 
•e İngiltereye verecek ve Büyük 
Rarnı, olduiv ıibi, tekrar hazırla
•aralı. harbe devam edecektir. Bu 
•••ela, Yuıoslav ordusunun bir ku-
111!, Yunanlılarla beral>er, Anıa
"1ıtlııı.taki İtalyaıı or<lusıına taar
l'Ua edebilir ve bu iki or<lu. ltal
Jıınııın Arnantlukta katı 'bir 
;aiı:Iuhiyete uğratabilirler. Büyüt 
A~l'Jlle, kiiçiilı. Sırp ordusunnn, 

"1ıııı, A vastııry a - Macar ve Bul
Car ordulanna "alnız başına ne 

Ric'atlerinın bozauna donmesı- Ankara, 18 (İkdam muhabirin- Ankara. 18 (A.A.)- Bugün neş-
olmalı: için İtalvanlar, Yu- den) - Kanarya eılepı ile Bel.las redilen 13/11/940 tarıh ve 2/l-W5ll 

;:e~ Arnavut hw:l~undaln mu- ve Poyraz tamcerlerinın bır hey'et sayılı kararname ile nıerıvet mev
harebelere büvii.k nuktarda taTTa- tar~ından takdır o!unacak bedelle kiine konulan koordınasvon hey'
reler istıraJc ettiriyorlar. ıMHli Mudafaa Vekaletınce satına- etinm 73 numaralı kararına göre: 

Epirde akaktan uçan İtalyan ılınmasına Hey'etı Vekilece brar 1 - Milli Korunma Kanununun 

Biraz sonra protokol ~i Baron 
(Arkam la: • Si 1 .. ) 

---1
1 BUGON:1--, 

Boma. 18 (A.A.) - Stc!anı; Fa· 
tiıst Paı·tisi Umumi katiplıgı bugim, 
Fa.<rist Partisi taşra federasvonları 
direktuvarını Venedik sarayında 
bir toplantıya davet etmiştır. Bü
yült Fa_i>t konseyi, hükılmct ve 
Faşist Partisi direktuvarı azalan 
bu toplantıda hazır bulunmuşlar
dır. 

Bu toplantıda çok hararetli te-
~~r , , 

ın bir 1ekilde dayandığını nnut-
Dıanıak lizımdır. 
.,. l'ugo lavyanııı harp sahııesi n 

•naenaleyh harap olması, bu 
~•ınleketin hanı madde ve yiyecek 
8Y1taklarındaR istifade eden Al

:•anya ile ltalyayı bu faydalnnma
•/ıı mahrum edecektir. Neticede, 
y uı:osl_av ve Yunan ordularının, 
. Unan ıs tanın dnj;;lık arazisinde 
~ddetli müdafaa harbi yapa yapa 
la oraya çekilmeleri ve her taraf-

n denizi .... ınuhat olan bu yarırn
~~ada tutunmaları mümkündür. 

.unan adalarının en mühimleri de tne \'unanistanla inıillerenin e
lııde kalacaktır , . 

.. - Romanvadan Bulgaristana 
f€'(·erek orada~ Yunanistanı vur
~aı. •. hayli dolaşık ve uzun bir yol-
.an ışe ıtiri$mek demektir. Bulga· 

ru.:tanın alacağı vaziyet ne olarak
~r~ Bulı:ari<tan da mihverle bera
ber '-~unanistaoa taarruz ederse 
• u, Turki, nın de harbe girml'5ini 
~ntaç cd•~ektır ve bütün Balkanlar 
)lana bovanauktır. Bu vaziyette. 

tavvarelerı. dal4(a halinde Yunan veril.mi$tir. (Arkası Sa. 3, Sü. 5 de) f 
(Arkası Sa. 4, Sü. 1 de) Bu Harbin 

Hususiyetleri 
l'aaaıı: ~i Gellenl )(. Jf. 

(l'uısı 1 - _,..... ) 

YARIN--e 

Leon Blum'la 
Yarım Saat 
Yazan: Nizemetlin Nazil 

E.lu Fram112 Başv~•iler\nden 

Leon Blum'Wl evvelA idari ola
rak tevkil edıldili ve 48 aatten
beri de hususi mahkeme müddel
umumlsinıu kesbCJ bir tev.k.it mO
zekkeresi i~ te>vlı:ifhaneye ıönde
rildiği malumdur. S. F . i. O. Par
tisi lideri 41fatüc tiçörıcü Franım 

Cilmburıyeti tereddi taribınde bil· 
yük bir rol oyııaJJUI olan l>u zat 
ile, llaJvekil oklulu Cilnlerde, 
Mllı.tıer canı,...u uambleume 
ifürak etmek llzere liWti lönev
de ari<adaılllllZ Nmımettin Naztı 

Arlı:adaşmuzııı bu ın6blm ,_ 
sını yarın neşredeceği<. 

~ - ı-111.tllll ıı:ahüratla karşılanan Musolıni a-
Plıriıı, 11 (A.A.) _ cHavan : fa,(ıdaki nutku söylemiştir: 
Blwn Dııladıe ıı. •Arkadaşlar, 

ve r General Gem•-. .Faşist Partisi taşra erkanını bu-
lln haklarmda tevki! müzeltlı:ereal ite- ııiin Romaya gelişi güzel davet et
ııümİI ve Bouruııoı tevlı:ifiıan .. 1ııe la>. mediğinıi anlıyacaksınız. Buglin 
"'*""'!ardır. Faşist Partisi için bir zafer l(Ünu-
Bwılar, gerek milli mtıdataa baaırlıtı- nün, Milletler Cemiyetinde aza o

"' Uıtnaı e1me1ı:, ••""""' bu ıı.azırbtı lan 52 dev Jet için de bir hezimet 
ınt'mlekeWı - menfaatlerine aylnn ııiınünün yıldönümu<iur.ı -t W')'a kararlarla bilvaSlta teb- Musolini; 18 teşrinisani 1035 ta
~ dilfflm>ek •uretlle ..,.z1telerine rihinde eski dünya ile Almanya ve 
- ouçu Ue 11UÇlandınlmalttadır1ar. İtalyanın genç ve ihtiliılci kuvvet-

Xeza Framarun harbe ıılrirlnln b- leri aras •nda nazariye ayr•I ğı baş
,,_. .....ı bükilmlerlne muhalif olup fadıi:ını. bundan sonra tahakkuk 
olmadıılı da araştınlmaluadır. (Arkası Sa. 4, Sü. :z del 

Orduya Kış Hediyesi 
Okullarda Kahraman Askerlere 
hediye toplanmasına başlandı 

Diin Beyoğlu Blllkevine, had• tlamnızı bekliyen ka~ as
kerlf'rimiae ~ hediyesi olmak üze re U8 çift çorap, 71 Çift !4lll~ 
Zl tane yün kazak ve içlik talim edilmiştir. Bu suretle, tebey 4Jd> 
ıektinıı, 882 çift çorap, z41 çift el cli•en n 58 kazağa balit obnuştn • 

Şehremini Halkrvine de, Sadi Karsan tarafından HG çift, Cemal 
tlırafından da Z9 çift çorap Mdiye edilmistir. 

Diğer taraftan. önden itibara a, mekteplertl.e, taıelıe ara.ıı11l4la n- . 

ug05l .ı\'yanın, hali bitaraf kal
:••ı ihtimali de P"k azdır. Sovyet 

. ua.Yanın, mihverin Bulgaristana 
llrnıesine ve Boğazlara yakla'1Jl&
llnla a razı olal'llf;ı da pek kolay ko· 

Y kabul edilemn. Bulgaristandan 
(Arkası Sa. 4, Sü. 4 de) 

A.biJin DAV ER 
~----................... ~~---""---~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'.__ 

bir millikat yapmıf ve lı:endisiııı I 
yalandan tetldlı: elm!Jtlr. 

15uleri.mize kit laeıliyesi toplaama llDll hallanmıştu, , ' . 



SAYFA - ! 

Büyük Tarihi Tefrika: 91 ==== 
1 RESOL 

GONON-· ~ 
TENKiTLER] 

= 

• 
t KD A M 

• 

19 - tKİNCITEŞRiN 1940 

DIŞ~~ 
POLİTİKA 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Ya Müslim!.. Emirülmüminine haka

ret eden bu adamı heır.en tevkifet 

Mukayese 
yap mı yalım! 

Bizde rcsinı yeni yeni adını atı
yor; musiki, balı anlammda musi
ki henii.ı en • .!klcn1edc; cihan mik
yası balumından tiyatro alfabeyi 
sökmek iizere; beyk.elt~hk dıını
calı: yapmağa uğraşıyor; edebi
yat adımı sUUYlarlllU%ID. seıliıli 
yeni yeni aşmağa uğraşıyer, boca

Kesilmiş olarak gelen 1 

kasaplık hayvanlar 
Beyanname 
ile bildirile-
cek mallar 

T arilıten Bir 
Mukayese 

Yazan: 
Prol. Hüseyin Şülrrii Baban 

_ Bılırsıniz ki dedeniz. amuca-ı - Resıılüll:ıhın mübarek ıner
nız ve babanız. $amda bulunan kadi şurada durulı:en, onun torunu 
Hal. elere biat e~mek yüzün-• nasıl zineire vurulur. 
den. en buvük felaketlere uiıradı- Fervatları her tarafta akislcr lamakta: raks namevcut; sinema 

sanayii nüve halinde. .. Fal.al ne 
oluna olsun, güzel saıı'atlar saha
sında ha.re.ket var. 

Kilo başını:ı 3,5 kuruş muayene ücreti alın
maeı dün Şehir Meclisinde kabul edildi Renkli kağıt, mu

şamba ve perdelik. 
ler de bu aradadır 

fE5) uaılaa tabiben yfu ot~ 
19) sene evvel Napolyoıı 

Ben.apart. Rus va nıüs
tesna, bütün kara Avrupasına ha· 
kimdi. Avusturyayı, Prusyayı, iıı· 
panya, Sudmııya, Napoli ve saİI 
memleketleri istila etmiş, bıı mem· 
leketlerin başlarına akraba ve ta• 
allllkatını geçirmişti. Tek ha,..ıu 
o~~ karş_lfiında kuvvetine boyıuı 
egm.ıyen ln~ltere.yi buluyordu. 
Bir taraftan l\fanş denizini aşarak 
Büyük Britanya adasını istil:i et· 
ıneli tasavvur eoliyer, diğer taraf· 
ta.n abluka ilan eylemi~ bultl'ıdıı· 
i(undan kuş uçurtmuyardu. İşte bu 
durumda Rusya Çarı İkinci Alek· 
sanir ile Tilsit mülakatını yapma· 
ğa karar verdi. 

Lar. Ve yine bu yüzden de, binlerce husule ııetirdi. 
insan kanının dôkühnesifte sebep (Zvneb), yavrusunu kıskanan 
oldular- Sız. artrk bu lüzwn&UZ i- bir arslan ıtibi ortaya atıldı. (İma
natlara nıha et veriniz. Yezide bi- mı Zevncl Abidin\ derhal tahlive 
al edinız... işte. Medinenin halini L<iilmedıl!i takdirde. en korkunç 
ııörll'ı"OC•'Unuz. Şimdi de size taraf- h!ıdisztın vukua l'eleceı?ine dair 
tarlık eden bir çok kimselerin ölü- haberler ı?öndererk Müslimi teh
nıuııe sebep oldunuz.- Eiıer siz. dide basladı. 

Hareket olan yerde hayat var 
demektir. Bu h .. yatı alkQlamalı
yız. 

(/""'> orl~ mezbahasında kesilen ~aplık hayvanların şehrimize 

V ııetırilmelerınde tekrar sili hi muayeneye tabi tutuluıı:ı bunlar· 
dan İstanbulda dn •Dlt'zbaha resmi> alınması yüzünden Tekirdağ vi
liyeli ile şehrimiz Belediyesi arasında bir ihtil5.f çıkını& ve Da.hilıye 
Vekaletine intikal ettikten sonra dün hallolunmuştur. 

Ellerinde koya mavi ve 
.i.yah kağıt, koyu mavi, 
yqil, siyah mumlu istor 
m•fambaaı, siyah karton, 
deniz mufambaşı, detıll 
ambalaj kağıdı, kumlu 
kağıt, mavi ampul, siyah 
cıe mavi yünlü perdelik · 
ve İ&lorluk humllf bulu
nanlar buların cins ve 
miktarını ayın 23 iine ka
dar bir beyanname ile oi
liiyete bildireceklerdir. 

~'mirülmümırrin. Yezid) e biat e- Müslim, mes'uliveti Abdülmeli
dC'rseniz arhk ortada hiç bir dava it.in üzerine yükletti. Abdülmelik. 
kalıruvacak.. Senelerden beri de- okadar korktu ki basladıiıı haina
vam eden bu kanlı mücadeleler ne hareketten derhal ric'at etti. 

1. oliul san'atlar sahasında otaz 
seuc evveli yad edip bngüne dudak 
bükmek geri zevkin hım.ak duy
gusu veya güzel san'atlara bigiıne 
ı:enç rahilin hoş fı~ı gibi gümleyeu 
kıymet•iz safsatasıdır. 

Asker aileleri
yardım işi ne 

T elimatname d\;n şe
hir mtclisine verildi 

de. ortadan kalkacak ... Halife Ye:- Bütün bu hadisat arasında, İma
:ı:ıd, kat' ıycn sizin alevhlniule de:- mı Zevnel Abidin metanetini mu
i!ildir. Kendısıne biat ettiı?iniz tak- halaza etmis .. en .kücük bir zaaf e
clirde ne miktar tahsisat isetrse- seri göstermemisti ... Omın bu ah
niz, büvul< bir memnuniyetie vere- lak ve iman selabeti, Müslim ile 
cektır. Abdülmeliki tiril tiril tilret\iıti ııi-
İmamı Zevnel Abid in. bu sözleri bi halk üzerinde de büvük bir tesir 

Modem Türk san'atinin b<'rhan
gi bir kolunu garpla mukayeseye 
kal~a.lı: ve bu bakımdan ten.ki
de yeltenip sıfıra indirmek isle· 
~k memleket hesabına çok :uuar
lı bir züpbcliktir. 

buvi>k bir sükünetle dınled i. Ve husule ıetirdi. 
sonra. aynı sılkUııetle si>ze başlıya

Türk san'atına: •Keneli hususi
yetini kaybetmeden garptaa örnel 

(Devamı var) al . demek yerinde bir mütalea, [a-

rak: Açık muhahere kat: •Metelik etmezsin, garbin ya-
y id. · · h kesın· nında s.tuııın!• demek yeniz bir - ez ın .. s1zın.. ve er , 

sunu bilmesı Ja21mdır ki .. dedemin, /mugalatadır. 

Tekirdağ vilayeti, kasaplık hay
vanların Çorlu mezbahasında ve
teriner nezaretinde kesildi.,ı(ini be
van ederek tekrar burada srhhi 
muayeneden geçirilip kilro başına 
•mezbaha rüsumu• namile 5 kuru~ 
rüsum alınmasının doğru olmadığı
nı; yıllardanberı Çorludan her yıl 
lstanbula 10 binden fazla kPsilm~ 
kuzu sevkolunurken bu yüzden bu 
miktarın 200 e indi~ini bildirip iti

Tilsitte bir aaI üzerinde iki hü· 
kiimclar bulu.ı,tu. Napolyon ve A· 
leksaııdr teşrifata fevkalade riayet 
ediyorlardı. Biri diğerini bcklemi~ 

-=~~--~--"---='-'~=--"""' olmak gibi utandırıcı bir vaziyete 
düşmeıne-k ve gurur ve- aahvetle-
rinden zerre f.,da etmi:, buluıım~· 
mak için iki hükümdarı taşıyan 
ınevkip ayni anda sara yan-.n1ıştı.. 
U.ıun süren mükirılen1eler Avrupôl 
taksimi bakımından müspet netice 
veremedi. Üı:erinde anla~Ilanuyaa 
ııoktala.r<lan bitiııi İstar.lıul ve Bo
ğazlar teşk.il etmisti ikinci Alek· 
sandr İstanbul ve' B

0

oğaıl:ıra haki; 
ıniyet ve nıalikiyct idJıasında ıs· 
rar ediyordu. Bu hav:ıliyi Büyü~ 
Petronun meşhur vA!iveti icat. 
yeni tabiri ;ı.,, ken:d; hayat sabası
na dahil sayıyordu. Al~k.>andı 
Fransız İmparatorunu meınııun et· 
mek · ~i ıl ayntn söyle detniştj: cİD· 
giltere) l' bon d<• sizin kadar ha"1ııt 
oaucile bakıyorum.• Halbuki .r .. .,.. 

raz etmiştir. Dahiliy e Vekaleti de. Şehrimizden askere giden v<Alandaş- 1 

Tekirdağ vilayetinin bu fikrine ~- !arın ailelerine yapılacak yardım hak
tirakle menşe şahadetnamesile ve kında belediye daimi encumeni tarafın
damgalı olarak İstanbul"l se..,~kedi- dan hazırlanan bu talimatnamenin bir 
len etlerden ikinci bir ~zbaha üc- kere C:e şehirmeclis-ince tetkık olunma
reti alınmasının <::aiz olamıyacağını sın lüzuın gösterildiğini yamtıştık. ı 
bildirmiştir. Talimatname dünkü şehir mecl.isine 

Beledh·e Reislii!i keyfiyeti tet- verilip kablll olunmuştur. Esaslarmı 
lıik etmiş ve şehrimize kesilmi.ş et evvelce t.ı!silen yiWiı&ımız bu tahmat
getirilmesi kasaplara daha ucuz nameye göre yardımlar b<>lediye hudu
ı;ıelıliğinden meııbaha varidatının du dahilindekllere şamil olacaktır, ıoo 

a.zalacağ1n1 muhakkak görerek bu liradai fazla varidatl olanlardan her ay 
ücretin kıa.ld1rılmasın ı mahzu ..... alınacak paradan başka. i.stiyen vatan
bulup şu kararı vermistir: 1stan- daşlnr belediye laJıı;il şubeleri va!nta
bul Belediye hududu haricindeki •ile bu ailelere cnaltdi tebcrrüler> de 
Ziraat Vekaletince tasdikli herhan- )e bulunobilf'Cel:lerdir. Belediye tahsil 
gi bir meı:ıbahadan buraya get'...rile- ~·. ıbt'leri ve bekçilec vasıtasile de evlere, 
cek hayvanlar için •sthhi muayene .parhmanlarn senelik olarak ta defa
ücreti. namile kilo başına 3,5 ku- ı ten verebile<'f'kll'rdir. 

ADLiYE ve POLiS 1 
Garip bir hırsız .. 
lık hadisesi 

anıucı.mm ve hahamın vaımıad>k- (Ba1m Allı• ıt ...... rı e: E(:er mukayeseye başlıyacak o-

l
. '-·- . . be . imkin Jılektubunuza ceç CCftP verebildJiim lu"~k, Otel Riçiıı yanında en bü-
arı .uu. ısı. nım yapmama için çok müetııe.irim .. • · . .. 

yoktur Mademki onlar Gerek 
1 

_ . . · yii.lı: otelmıız hır kulube kalır, Fort 
• . '. lif ( mamı H""'7Ul) m kız ve erl:ek f!V- Ues••sel · da k ı.· J ~luavivevi ve ııerek Yc-zidi Ha · e . . . .. m - erı yanın om ına arı-

lanımamı.slar ve onlara biatle bu-ı JaUarından -hiç f(lphesız kı~ _yw:leree mız oyuncak gibi durur. 

l 
.• ı....... be . d kız ve erkek diln.Tar.ı gelınıştır. Bıın- Tjyatromuzu inemamw resmi-

unmaın~............. n.ın e avın su . , , 
,
11 

h ket t e1t1· · --'- tab>- lar, (Abbasiler) cleTrine kadar malftm mizi, beykeli.mlıi, modern musiki-
« e are e m ıgım """' · di H · · eU.eriod (Al· Resül) • • idir Bilhassa Yezid. sunu da biline 1 epmun _e 1 a ını7:ı garpla mukayeseye kalkıp 
ı;ın; ki. ben Yezide rakip ol:mavı men.sup oldulı:Jarnıı .daır ııecereler bulu- kötüHven muharrirler, şunu unut-

b
. bil -'-'---'-- · edim. ııup erkeltler (Se7Yid), lı:adııılara (Sey- ma.ınlar ki, yudıldarı teakiel ma-
ır an e ""ınuu.uı ı;ıeçırm de) d ·ıinil v başla sardıkla ka · · · · 

--------

l:i?<'r Hıl.ifet mücadelesine ı?irisme yı . enı .. e nna n lelerını n.eşrettırecek bir tek 
· ıst yd. Şamdan daha akın yeııil veyahut sıyah arılı:larla, halk •- garp gazetua bulamazlar. 

Vl eı;e mı. y ramıda 'lirlerdi Falı:at b' M ml k . ' . .,_ olan Mekkııde Hi!Met iddiasına !ı:al 90Çı .'... . sonra, ır e e etimız mıkyasın .... konu-
ru.ş :ılınacak, istihsal mmtakala-) --o---

18 5 O lirayı çalmış. 
SOnrA ca ''eve hırsız 
girdi., diye ev sahi. 
bine haber vermiş! 

k Abd ilah bi Z 
.. be . h talı:ım açıkgözler tüttdiler. (Ali Re9Cıl) ş:ıltm ve san'at bahislerini konu-

ıs:ın u n u vrın are 1 · ·~--·---d · ,,_ 
k
•t üd. ahal ed d. Ha1b··'-' .mensup annm unw3-~ arı ıs~ şarken de prptan örnek alalım: 
- me m e er ıırL wu de ~~ · · -'-le --• d·'-•uı N t b'I · 1 · ik" .__ da b" rdim ..ı_ eWll'Ca,. 1Clll DoUt ~"'-1.~er ~ er. o a ı mıyen erın mus 1 öm-

U<·n. ona ne ıat ve , ne "" Tür. ıı:· •--'da •--'da •--d ı da b' ·· d il · f 1m ' ·dd· •t • tt' ç··-1..- L. ... - LSY.ll ' u.-u ve .n.1.uı 0 u ır run e e enne ırça a amı.ş olan-
ı ıasına ı 1raz e ım... u.,..u """" _._ d.. h ı ı.ı · · "'- H ı b' ı · t' ı ati d -

1 
. b. it t . . ......... ıızen az' ara cı.rış~. e e ır arın resrm, ıva roya ar a sıra a 

ov e manevı ır sa ana ın vansL. ·-~ kürtl ... d'I · · ("--'dl ·· "I -ı d" k · · ·d ı · •. ·· 
1 

-'" b. '--il ı· hamı· -·m er, ..... • eruım ~u• l!'unu egen ınne ıçın gt en erın 
.;e ov c mua.wa ır ....,. e ın - ki""'- iddl ~-" d ~ küs' ti t tüd· 1 el f'lm livim ki onlar bana, büvük ced- o ~nnı a ~~ •·~~e - ya ro, ~!' .. s ... y~ aru_ı a ı .. 

el
. (Muhammed Mustafa) dan lahlık ettiler. Buna binoen, (Ali Resiil), nastl_çevrilcüğını o. murlerınde gor-
mı. - . . ( (İmamı Hüseyin) in sekizinci batında memış olanlann sıneona hakkında 
mıras kalmıştır. Bu ıtibarla. Ha- .... lan (~ ..... , •-- tarih ··taı ·· ··ı ı · · el "ld. 
lıfe) iinvenını ta<ıvan her lıanıti ev~ o ~ ~ IO<lra e mu ea yuru_me en Uııt egı ır. 

_ . kanşm11hr. Garp ltnoa mw aade etmez.. 
~ır adama ~ı.ate mecb~ olmadr- (Bir melı:tupla muvanah adresinizi Güzel san'atla~ sahası garpta 
l?UD ıııbı. _bıat mukabilinde bana bildirmesıizi rica ederim.) sahinsiz bir orman olmaktan çok· 
.-erılecek ;hsan ve sadakaya da tan k-artnldu. Bnde ;. ne yuık 
muhtaç del!ilun. z. !J. ki, eline kalemi alan gibrel san'-

Dive revap verdi. + atluin yedi kolunda cirit oynu-

.Müslim. İmamı Zevnel Ab>d.inin yor. 
Selcimi l:uet SE.DES 

nndan kesilm~ olarak getirilecek 
havvanlar için ise •mezbaha rüsu
mu. adile kilo basına 5 kurw; tah
sil edilecektir. Bu kararı dün 
Sehir Meclisi de kahul ve tasdik 
etmiştır. 

-----0>---

16 l\1art Şehit
leri Parkı 

Belediye sahayı 
tanzime baıladı 

Şebzadebaşında Letafet aparlımaru 

lcarşlSında bü· çok evin istiml~k edile-

rek yıkılmn .. ı neticesi açı.lan sahaya, 
bu zözleri kanısında sülı:üt etti. Be1k- - k...t.B f&brlkuı bma 

Fakat o mecliste bulunan Abdül-•im!r-. (Bay ~t ~): 
melik bin Mervan. fena halde hid-1 Sualiniz pek milhımdir. Buan esaslJ 
aetl~ndi. (Resuliıllab) a ve (Ali 1 bir tff:ilde cevap vermek, Meta tefrika 
Resul) e k:ırşı ecdadından mıras içinde diğer bir tefrika leşlı:il edecektir. 
kalan bir kin ve husıımetle ortaya ·ı Teşekkür ederim ki, beni ikaz ellini<. 
at ıldı: Bu tefrika hitam blllduktan sonra, 

PiYASA ) 

harp vaziyeti dolayıslle, konservatuar 
binası yapılamıyacegı anlaşıldığındaa 

bir park haline gt'ti.rilm"'i kararJaş-

ı~~~~~~~~~~~~-t m~. 

- Ya :.ıüsl.m! .. Sen ki. Emirül- -ç0k enlef'esan ola!\- sualinize cevap 
münin Yezidin bir kumandanısın. olarak bir kmım illve edeceğim. 

Çuval fiatları d~mede 
devam ediyor 

Onun ale;· htarlarını sid.detle ledi'!> Al'hnıza teııeJ<lı:lir ederim. Çuval fiatları barırçten mal gele
z. !j. cei!i haberleri üzerine gittikçe düş

mektedir. 14-0 kur~ ka<L.r i.nmir 

tcın emir almıssın. Nasıl oluvor da. 
f: ınirülmünıinine alenen hakaret 
eden bu adamın sözlerini dınlemi
r e t.ıha'1'1mül edivor5un. Ona karşı 
01üsa1naha gö:rterivorsun... Bunu. 
•ımJı tevkif edeceksın. Zincire vu
rarak derhal Emirülmüminine 
ııöndcreceks:n Eğer bunu vaomaz 
lhln, seni Yezide ikivet ederi.ffi. 

Dhe. balıırdı. 
Baba: ı. Emcvi saravlarının mut

lak hitkımi olan Abdülmelik. o ka
uar bıivük bir tesır ve nüfuza ma
lık ıdi kı , Müslim, bu tehdit kaı:sı
•ında titredi: 

Bir kız ipğına kaçtığı 

için yakalandı, fakat 

babas~ sitmek istemedi 

tir. 
ltalyaya balık ihracatı 

İtalyaya ihraç edilecek balıkla
rın balık ilıracatç;Jarı arasında tev 

· zii i;in dün mıntaka ticaret müdür-
Gedıkpapda oturan Aaavni adında Jüğünde bir toplantı yapılmıştır. 

17 yaşlarında bir kız Cemalettin :.min- Bal•kcılar İtalyadan şehrimizdeki 
de bir JO(örü severu kaçmış, ailesinln bankabra akreditif geldiğini vesa
şik~ üzerine yaJı:a.lanarak mahl<&- ikle ispat ettikten sonra ihracat 
meye veı-ilıniJtiı'. Dün birinci sulh ceza müsaadesi ala-bileceklerdir. 
matıkemeslııde 801'CU7& çekilmiJ, keu- İsviçreye ihracat durdu 
di isteğile kaçtığını. çünkü Ceınalettını Merkez Bankası dün sabahtan i-
sevdiğini söylemiş. Hlltim Jı:ondisini :>baren İsviçre için Röı:ıor muame
serbeot bıralaruitır. lesini durdurmustur. Bu suretle 

- Ben. hiç bır mes'ulivet kabul 
etmıvorum. Ancak senin emrine i

Sor&udan oonnı babası, Agavniyi ya- ihracatçılar paralarını alamıvacak

Zevnel Abi- nına alarak evine ırötürmek istemiı, !arından İsvi.çreve ihracat ta du
vurulmasıru fakat kız silmemekte ısrar etmi§, müd- racak demektir. 

taat edivorum. 

Belediyece dünden itibaren bu sa-
h.anın tesviye:ıine baslanmıştır. 16 Mart 
faciasının ee~ya.n ettiği bu tarihi sa
hada yapılacak t.aril park Türkiyenfn 
ayılı baheelerincten biri olacak ve 23 
NiMn MiUl i-I.lkimiyel günu küial res-
mi yapılacaktır. 

---~----

BELE.DiYE 

Şehir Meclisi dün toplandı 
Şehir n1ec1. .J. dün loplanmı.Şhr .. Pas

kalye münasebetile mezbahada kesilen 
ve cSüt> tabir olunan küçük domuz
lardan d3. büyükleri gıbi ll..O kurus 
«nakliye> masrafı alınması doğru bu
lunmadığını bild.iren ve bunwı 20 kil~ 
ya kadar olan demuzlardan «25• ku
ruşa indirilmesini bildiren tekli! kabul 
edilmiştir. 

DENiZ 

Adalara lnı tarifesı 
Deniz;yolları İdaresı köprü ile Adalar 

w Anadolu sabili arasındaki kış vapur 

Odun ve las .. 
tik f i a t l a r ı 

K.asın, l>a~ada garıı> bu· bLrSLZ.bk ha- polyon en csash dü~nıan saydığ1 
disc-si olmı.a ,c Eve hınJ.: gırdi : > diye İn~iltere llt u~ştrkf'n ve ikıbt 
feryat edf'."n bir k3<iırıın hır.-ız oldui11 tinc!en hir- de emin bulunmazkell 
anlaşüaraK ya1'.aiaıun~t.ır. I-IAdıscnin ınuttasıl tekrar edi~·ordu: •İst.art 

Mürakabe komİS) onu ta!silal> ,udur· bııl mu? o cihan hikimiy~tidir. 0-
KaSlln~.JUa KuLak:~ ız civarında rayı bırakmak imk~tnın:ı malik dr 

dün yeni kararlar verdi Neş'etin cvinın b' r kısmında kocaoil• ğilim .• Böyleee ~u İstanbul ve BO: 
. . _ beraber u.viye adında bir kadın otur- ğazlar ve Ayasof:·a. Avrupanın ik.1 

Fıat ~urak~be komL<;yonu dun. top-: makt.adu . Nc.{ct, n ıali V4l z ıyct'eri ıni.isa- i büyük hit.L.irnini birle-şmekten nır
~ıştır _ Vı_layet ~rman mudtiru , .e 1 it olmadığından bu aileden kJ-a alma- netti. Bir müddt't 4iOnra da Frans~ 
mllhendlSı dınlenmış, Rumeli ve Ana-ı makla kentlisi de evin dığcr kısmında orduları Moskovaya kadar yürô~ 
dolu mcşelerının ara..<0.ında. bır fark ol- • yorlardı 

. _ otunnaktadır. · 
madıgı anlaşıl::ıra.k her tk.i cınsın 435 uıv~ye geçen gun Ne:fetin oda.sın-ı Berlindeki n'tiilikat C'!ıiaS hatlır 
kuruştan aalılrnası kararlaşmıştır_ girmiş, sandgrnı kırarak IB50 lira par> nnda ve unıumi_ t_ahlo_ o_I_arak ~~ 

Evvelce Run1ell meş~ine 435 ve A- ile bau kıymetl i eşyayı almış, diğer es- men aynen bu Tıhst goru~me-Jer.,. 
nadolu m~esine 400 kuruş fi.at konmuş_ ,__.

1 
da da ~ıtarok. çılı:ıp odasına git- insanın hatırına getirmekte :!ir. J\I~ 

'~ " F''h . A kıt' ,., 
tur. Fakat bazı odwıculann Anadolu miştil. Akş3m Neş'et ıelınc:::e-, ona d1 ma.n ~ ~erı vr~ıpa . ~ına. :_ 
mett'.'iini Rumeli diye 435 ten sattı.klan ~ıa la kcnc.ı; s ı e\'dt? bulunın •ıdı~ı sı- filen ve _yahut mut(e:fıklerı va:'JJ~ 
göri.ildü.gunden bu karar veri.mil.::jtir. rad: e.ve hırsız girnı:;i olduğunu söyle- ,-j~ h8.kioıdir. Nüfuzuna boyun e;: 

Dericilik şirketinin ingıltereden ge- miş, Neş'et zabıtay..ı mi.ırac:::aal etnıi:jtır. m1ycn mıntaka hemen yoktu~. Jel 
tirdigi krep :ouUere burada 15 klr kabul Yapılan tetkikat hıı ıdıR;ın dahılt!e iş- panyad~n Norveçe kadar sahı_lctilİ 
edilnılştir. Şirket daha evvelden Cazl;f; lendigi kanaat ini vermiş \'e zan aıt~a koym~ş- OT, ~anşı . geçf'ttk ıs vf 
.fiatla 8000 satt.ıgı ton krep sul iiçln ki- alınan uı "ye s.ıkı~lırthnca suçunu ıtı- ve h::ı.)Jü.t yerındc ınıha hayal 
lo haşana 12 kuruş geri iade edece.k:lir. raf etnıis v:e 1850 İira kend!sinden alt- ümidine belki de' halen nihai 5:; 

İngiltere-den gclen Fayreston otomobil uarak sahibine iade edilm~t ır. rett~ v~da etm~.\ de~il~ir. ~V)jl .. 
IAstiklerinin fiatı 938 senesi lastik lia- Ulviye dUn Sultanahmet birinci sulh Rusy~ ıle dostt:.ır, Sov,~tl<:r ln~rı' 
tına göre yüzde 15 zam edilerek te~bit ceza mahkenlcsinde socguya c;;ekilerek tereoın avanstarrna. e~mıl~ter: _, 
olunmu•lur. mukabele etmemektedır, lptıd., 

..., t.evlcif olunmuştur. 

O 
madde, ilit ,.e veııaiti harbiy~ .,... 

MA.A.RIF 

İlk mektep muallimlerine 
kurs 

Şehrimiz ilk mekt"eıpler müdür ve 
muallimleri için KAnunusanınin 4 üncü 
Çarşamba günü sa::ıt 14. de Cağaloğlu 

Ç fuhuş yuvasında kurundan yardıma hazırdır ve "'ı 
30 kadın yakalandı yardımı çoğaltmağı ağle!>i ihtirtı" 

Beyoğlıında Mmalımescıtte Nesimin, müteahhittir. Amerikanın İnı:illt' 
tuttugu 3 • 5 numaralı ~·oıı Berjer lo- reye kar~ı oynadıkı rolü )losko•• 
ltanta....;;ını daru ing haline getirdig.i ve da Almanyaya kar.u, oynamak ki" 
gizli ruh~ yaptırdığı haber alınmış, em- nrındadır. .. 
niyet ikinci şube müdürlugü ahl3k za- Birçok sınai, ve zil'aİ iktısat 01iY 
bıtası ınenuırları evvelki gece bu dan- tehnssıslarile taJn.·iye edilmi~ buld' 
•ite birdenbire girıni.\lcr, 17 _ 18 yaş. nan Molotof hcy'etinin bu sah•f' 

ı inci ilk mektepte ve l'ndklı 13 üncü lannda 17 kadın ve genç kru, erl<ek- tecavüz ederek petrol, buğday. il" 
lerle beraber müna!it"bet.si.ı. vaziyetler~ tidai madde. istihsal üsleri haricill" 
de bulmw.:lardır. Kadınlardan bir kuanı de siyasi netayice varıp varma~ 
rcuuıyeneye &önderilmlşlcr, dükkan sa- ğı müzakereleri Ortcn ctıkı e-SP"" 

bibi hakkında tahkikata başlanmıştır. perdesi yüzün<len anla ılamı~ıol· 

ilkokulda .dekorallf yazı• ve c: basit 
vasıtalarla denemeler kursu" açılacak

tır. 

MÜTEFERRiK 

Dört vagon lastik 
daha geldi 

lJedi. Ve, İmamı 
dinin derhal zincire 
emretti. 

Bu haber harice akııeder etmez. 
Medine sehrinde korkunç bir va
vcvla baş ı:ıöı.--te.rdc 

d&iumumlliiıe ıöt\ı.rülmilş, bura<U. da Albn fiab 
babasile beraber gitmemek için terler Altın fiatı dllşmektedır. Dün 
tepinmiştir, Nihoyet ~vni serbest bı- piyasada 2410 lruru.ştan muamele 

tari!eomi önümimlel<i a)'bafmda tatbilı: Dün yeniden dört naoo otomobil !is... 
edecektir. Sonbahar tarıl;esi:oe göre e-1 t:iti gelmiştir, Pazartesi lfÜDÜ buıılaza 
-saslı bir de!PJ>lclilı: olmıyacalı:tır. 1 tlat tesbit edilecdctir. 

Bundan ba.şk", Beyoğ)w.nad Kumba- Fakat Londra matbnatının bize ,_. 
racı yokuşunda 52 numaralı Zorlu a-

1 
sedebilen neşriyatına hakılırı' 

parb.ınanuun blr numara.lı daice:siode Türkiye ve htanbul mes.el~iıt~ 
oturan madam Ceni'nin evinde raode- yine bahis mevzuu edildiği, faıı:, 
vu kabul ettiği baber alınrru;;, yapılan yine bir buçuk asır evvel olclOJ' 
bir cürmü meı;hutla muhtelif genç ita- ~bi ~t'i bir ~anı vıınlama~ 
ılın ~ erkekler bir arada bulunmut- hi•sedilıv.ektedır. Lcmdn gazel~':';. 
tur. Kafkasvada bir kış harbinin !>"'. raltılmıştır. olmu.stur. 

•- Jlttl•mın Etl•6i Rom•nı: 10 Fettah efendi, ona kolundan ya-ı atmak kabil olamamıştı. 
ıır lı.aladı: Vehbi; Eyüp mezarlarında ıs-

ç © lb> c§l 
~ v o n dl -Alma o ismi bix daha ağzına. katçılıktan başlıyarak kah medre-D a c::>. b u o o ~o Bu dakikadan sonra kızım, karın sede talebe, killi cer hocası, sırasi-

&:a!S:::ı •değildir. Ailenin intikamııu almı- le her tarikatın tekkesinde mürit-
Yazan: MAHMUT YESARi •••' yan adamla oturmaz kııım. lik, bir elinde ke~kül, öbür eli.nde 

- Bıında var iki sebep: Birisi, bir namus davası. Ya kabul eder
sen ı:e2ersin köy köy. Nadide alı- sin, yahut ki kapı açık. Dinlemem 
ık del!il cer hocası gibi dolaşma- baskn laf. 

i;n. Zati nr kus k3dar c•nı faki- Hüse\in Bahaeddin de kızmıştı: 
rin. Ger.tim 'ollarda bir bal olur. - K~n da,-alanna ö brnim ak-
Bana l.Uıııı evlat. 1 1ıa1 ermez. Ben l;ııranııı kaymaı.:-

Hiisevin Bahaeddin. bu kısa m11· mıyım. Böyle 'nlı'alan menet dı
kadd;ıneden Fcıtah efendinin hiç ye emir var. Üstelik ben alet ola· 
saka etnıcdiğ'ini anlamı~t1. O, ay- Dıdın. 
ni ağır eda ile de\aın ediyordu: - Burası değil i,tanlıııl kuzum. 

- İkinci mühim sebep, kan da- llcm göreyim menet şunu. 
'ası ... Gizinı nileain ,. t~r bir eski - Elbet menederim. 
kan d&\'ası. Amma, kader ne ya· Fettah efeadi gülerek arka.ını 
parsın olmadı ert .. k e\ Jüdımız. dônüvcrdi: 
Damat da bir oğııl sayılır. Şimdi 
seıı nlacaksın o intikamı... - Arada <1hriyet var yoksa. Bu 

Lüı söyk,.;Jezdiıu bile. Kn)nıakam 
llu e~ in Bahaeddin oturduğu isen hükmün gc~er katiplere. Sen 

yerJe donup kalını it: çocuk un he ıuori, kırk paralık 
- Ben bir hüki"unel adanıı)ını.. kur~undur ha:ysıyeti oliun. 

Nasıl ulı r? Hii")'in bahaeJdin bidı!etlc oda-
Fettab efendi omuzlarını silki- dan çık •. ıırdn: 

nrdi: 1 - Ben NaJidcyi alır, &iJorim, 
- Ben tanımam bii.kiımet. Bu 1 dedi. 

Fettah efendinin kanlı gözle- teber. başında •keli:ııaei tevhit- ya
rinden içine bir ürperme gelmişti. ,,Jı kirli bir arakiye, sırtında yır
Hir sesini çıkarmadı. Ertesi giiJl tık. rengi belirsiz bir cübbe cami 
evden e5yalarını ahnağa giden a- ka1.• 1 · .,rında il.hihi okuyarak dilen
damla Nadidenin bo> kağıdını da cilikleo, Ortaoyununda Zenne, 
gö11dcrınişti. mahalle tulumbasmda göğenciliğe 

Seneler geçti. llüseyin Babaed- kadar kolay kazançlı her mesleği 
idin t~krar evlenmeği hatırına bi- tecrübe et.miş, dünyaya bağlı bir 
le getırı:ıı~di. Fakat yaşı ilerledik· adamdı. Tekkelerde nekadar yü
çe kendısılc n1e~gul olunma~nnı is- rektcn zikrederse, Zuhuride Zeıa
tiyordu. Jo'illıakika etrafında bir ııe~·e çıklıf:ı :uman da o kadar 
sürü iman, hepsi başka bir mak- randan oyanrd.ı. 
sat giidcıı bir ~· ı "ın haşarat vardı. Hüseyin Bah.~eddin paşa onu ne
Hüscyin Bahaeddin, Ali F!amiz pa- reden, nasıl tanıılığıııı hatırlıyaau
şanın vekilhnrcı iken bu tufeyli a· yordu. Sı>n defa Karadeniz vilit
layıoı pek yakınılan lnn ınPşlı. Te- ,.etlerı"den biri"" v:ıli tayiıı olun· 
kaüt oluı> htaııbula diindü ,.e il'c nııı~tıı. İskeleye adımını atar at
isi 'ıu haşaratı birer vasıta ile ba- maz, kalıp il fesine ince bir sarık 
'ıııdan defehn~k oldu, sarınıs. mintanlı, ceket pantalon

:'llid~ e tutmuş eski tcknell'r yar- lu, ne sivile, ne softaya benıiyen 
dn·, nekadar temizlen<eler yine bir seyrek sakallı bir adam, hemen .. 
ikisi mutlak yapışık kalır. Derviş nu etckliyerel<: 
\'chbi efendi, Hüseyin Bahaeddin - Mübarek kudumumızla safa.. 
pa!;.•nın köhne •sefinei ikbalin.,. lnr getirdiniı, Vehbi kulunuz için 
ayui Jsrıu· ile yapıpn.1$, oau ko-ıp bu ne n'meü &a;ri miltenkkibo.. 

Asitanei aliyyede iltifatı devletle
rile dilsir buyururlardı. Hasretkeş 
olduhım didarı asılanelerile ten
viri uyün eyledim efendimiz.. ma
lı:addimesile ardı arası gelmiyen 
karışık, acaip bir nutka başlamış
tı. 

Vehbi, istikı.&le gelen lıüldimet 
memurlarına vakit bırakmadaa 
hemen arabalar bulmuş. eşyalan 
hükU.ıuet konağına götürmüştü. 
Derviş Vehbin.iıı. ae.reli, kim ol

duğu, ne müaaselıetle oraya geldi
ği de meçhnldü. Yalnn ket" sabah 
zembilini sırb.na vurur, •his.im 
bülbille bU dirhem et ihsan eyle. 
Sevaptır-> diye yalvarara': kMap
ları, •İneklere yedirecejiııı. atma
yın• diye çürük meyvaları, abla
rak ezik zanavııtları toplıyarak 
manaTlan, zer:ıavatçı.lan dollllfll", 
evin o günlük nafakasuu ~ 
Evdeki kadın nikahlı kansı may
ıiı? Annesi miydi? Onu da ıı:m
bilmiyordu, Ça"1Uiaki bütin esnaf 
ona tanırclL Mezat yerleriı>cle mıiit-
teri lıız1'brma k için koltalr.çıdıar, 
tellallar oııa açıktan pey tıllrıilirilr
lerdi. Gila ~ elinde topl.11 pua 
ı:örüuiirdü. 

(Deva.mı var) 

Kadıköyünde K-yerinde 12 numa. yetler için hic de caz.İp olmad~ 
raJı evde de randevu Jı:abul edildili öl- noktasında ısrar ile durııy.,rld 
renilmiş, cürmü meşhut yapılarak ev Fakat Berlind• ve Moskovaela ".J 

lcıpatılmıştır. rcdilen tebliğl<'r birçok büyük bt 
Buralarda ve ltapaWan Uti otelde bu- selelerin incelendi.tini ve filcir ( 

jıman 30 kadın muayene,... sevkedil- raberliği neticesine vıınldığını \İ1 
miş. bunlaı'dan bir k:Jsaıının bastalıkb her veri ·orbır. Öyle zannedile}' ..ı 
oldulı:ları göcülmüştür. ki Hitlcrle Molotof bütün dıııl11 * şatrauç tahtası üzerinde genİ$ ,1" * Talltakalede bir tahin !abdkasın- ~-unlar ovnamışlardır. Tilsit nı~ 
dan bir tıçt tahin çalarlı.en yakalanan katı yalnrr. Avrupayı istihdaf "I 
Mehmet üçüncü .,..... mahlı:emesinde yordu. Bugün cihan viisatinde 
1D'Oiıakeme edilmiş ve !IUÇU sabit oldu- pay ayırnıak la•nndır. ~ 
ğuDdan 2 ay 27 &ün hapııe maı.Jı:\ım e- Sovyet Ru•ya ile Türkiye a -,; 
dllııoıitir. da. Cun-.hurreisiınizin dÜJIY'·I * Bc,-othmda Sak:wıPcındalci me- dikkatini teken hitabelerind• 

1 
W 

urlığın d•mir parmaltlıkJanru sötr.erelt ret ettikleri vcçhile, ihtilafı nı'!'..ı 
r;alan Yaşar ,,., Mwıbda admda 16 _ 17 -ıe voktur ve nıünaseııe" 
18$lannd iki çocuJr: yakalanmıı •• normal bir durumdadır. JI. 
dün üçüncü sulh cen malılrenwixıde İspanya Il3riciye .Nazırııını il_ 
oorgıı;ra çel<lluolı: tevlı:if olunm~r. vııl ile görüştükten &onra ~ * vatman Hasıımıı ıdanslııdelı:i Be- Berline gid4J bu b:ıkımdan ~ 
şiktaı _ Fatih traına;rııun arka ft&OllU miyetli bir hadisedir. Suner d~tl 
dün BaJıçek•t>Jda Lı.man hanı önünde iki hafta eTI'el Führer ile f>11" 

battım çılı:mıf, 25 c1aJı:.ika Jı:odaır çaJışUa- kata ııail ohlı114tu. il 
raJı: hatta laınulmuştur. Bu möddet l!lol.tofım Moekevaya a..Ae...ı 
:ııarlmılıı bu. batu mftrbWt dormur takip etla bu ikinci daTet ~r,J 
ı..r. Alman görii$Dleleri ııoe1'11"'1 
* l>lln ~ Ortakli7 açıklarında 45 bütün Avnıpa ve haUi cilaall l"J 

,.aılarmda b.lr bdm - buhınnıt11 tilı:aımıa taalUlık ettiiini. ;.p.t ti' 
ve ıl....mı- çık:ırtlmıştır. Bttv;,-eti an- llir ıielil sayılabilk. ___ •'-
ı..,' ._ ...ı - ı..ııı.nı-ıa. HiiHyÜI Şiara BAJlll"j 

~...---~--------~~~------..öl-------------------------------------...... 
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lngi1tcre Ame
rika ya Yeni 

Üsler Verdi 

iki devlet arasında 
anlaşma yaplldı 

Londra. 18 (A.A.) - Resmen bil
dirıldij\ine göre, Birleşik Amerika 
De\'letlerine üs yapmak üzere ki
ralanacak mınt.akalar üzerinde bir 
anlaşma vukua gelmiştir. 

Anlasma mucibınce üs için Bir
leşik Amerika Devletlerine kirala
nacak mıntakalar sunlardır: 

Bermudeslerde: 'Müstemlckenin 
sark ucundaki mıntakalar. 
B:ıhamas ad:f\arında: May~ua

na adasında bir .mıntaka. 
Jarr.aikdc: Portland körfezinde, 

adanın cenup sahilinde \'C Kıngs
ton ı;ehrıne 40 kilometre mesafede 
mrntak:ıfor. 

Antigoada: Adanın ~imal sahi
linde Parham limanı ci\•arında 
mıntakalar. 

Sainte - Luciede: Adanm şimal 
ucunda büyük. İslet körfezinde bir 
mıntaka. 

İngiliz Güyanında: Dcnizı> kırk 
kilometre mesafede Deır.ara nehrı 
kıy ısında \•e Eddegulo nehri man
sooında mıntakalar. 

Manşta topçu 
Düellosu oldu 

BAŞVEKiL 00N 

FRANSA, 
JAPONYA 

VE IRAN 
Elçilwini lrahl elti 

Ankara. 18 CA.A) - Gecen .«ün 
Resicuınbur İsmet İnönüye itimat
namelerini takdim etmL> olan Fran 
sa. J aııonva ve İran bii v.iik ekileci 
buııün Basvekilette Başvekil Dr. 
Refik Savdam tarafından kabul •· 
edilmişlerdir. 

Başvekilimiz Berlin 
elçisini kabul etti 

Ankara, 18 (İkdam Muhabirinden) -

1 Berlin sefUimiz Hüsrev Gttedıe buraJ'a 
gelmtşt..ir. Sefirimiz, Basveı~u ve Hari
ciye Vekili lanı!ından kab~l edihniş-

tir. 

Bulgarların 
• gene arazı 

talepleri var 

Bulgar Nehirlerinin 
Haliçlerine bulgarlar 
hakim olmalı imiı ! 
Sofya. lS (A.A) - D. N. B. M~

lotofun Bertin ziyaretiru bahıs 

l 

I y goslavya 
T e ca vüzlt. r Jen 
Kurtulamıyor 

• 

fKDı\!'tf 

Yazan: NİZA!IIETTiN NAZİF 

Diin. denizlere sayısız kahra~ 
ınarıl:ır t;i;ndermiş ofan Deniz IJcı· p 
l\lelikbımiz, Heybeli rıhtımından 
164 üncti baklusını denize tc\'di 
etti. Btı bir mektebin tarihi olmak 

Manastır Keşova b.akımıııdan ~üplıesiz_ ~·~~~i".'dir. 
t Fnbt huna lurk denızcılıgını dc-

gene bom bal an d 1 ı nizlere bağlıya& zincirle karı~tırma 
malıdır. Zira o, o kadar çok halka

. Bcl#ırat, 1.8 (AA.) -:- Yııı;:ıslav , lıdır ki, Türk denizciligi o kadar 
ıstihbarat aıansı ll'blıg edıyor: 17 enain bir ma · h" ı· k' b le• t · · · b h 4 ddel " zıye sa ıp ır t u ,,.. 
eşrınısanı sa a l >aal ra e- halka bin de(a yanyaııa gelse yine 
rınde yabancı tayyareler Manastır onu ifade edemez· deniz. 164 halka 
ve Koşova üzerinde uçmuşlardır. ile ya,;.ı sayılan b~ delikanlı"a gene 
Tayyare diıfi bataryalarının ~'d- dudak büker. -
detli ateş açması ve Yugoslav avcı Deniz Harp Mektebimiz. dün, 
la•···•relcrinin derhal havalanması Heybeliada nhhmındaıı l\larmara
üzerine yabancı tayyareler bo'l'ba- ya 164 üncü baklasını attı. Bu el 
!arını ancak Ke.şova civarına ve kadar demir par(asının l\.l:ırn1ara
iki köy yakınına atabilmişler ve ya l!Ömüldiii:ü anda Akdenizdc, 
derhal uzaklaşarak Yugoslav top- Karndenizde ve dünyanın bütiin 
raklarını terketmişlcrdir. ln '>.ınca Okya~u,larında ıuutlaka bir ürper
<ayiat yoktur. Yalnız hasar vukua me, bır dalgalanma, bir kasırgalan
ı:elmiştir. ~a olmuştur. Zira Türk d•nizcili-

• Belgrat, 18 (A.A.) _ Gayri res- gı bu 164 yıl içinde denizlere u 
\mi surete bildirildiğine göre, bir kahı·~nan göstermemiştir. 
yabancı tayyare bu sabah Danı1'>v- Dauna vatansevu, ber zaman 
grad üzerinde uçtuktan sonra ce- millet ni(runda ve oldum olasıya 
nubi Yugoslavya dağları üzerine ş".'e~ _ve asalet sembolü Türk de-

l düşmüştür. Yııııoslav memurları, n~zcısı! Bu 1G4 yıldan önn belki 
tahkikat için vak'a mahallıne ha- cihana en büyük ıemicileri ve en 
reket etmiştir. iliıhi destanlarm kahramanlarım 

verm'•tin. Fakat bu 164 ~·ılın için
de, ün· :orma111 taşıyan be.r göğsün 
içinde de, bir kahraman kalbi 
çar,pınamış olduğunu kim iddia e
debilir? 

lngiltcrc Siama 
yardım ederse 

Japonya 
tedbirler 

Şiddetli 
alacak 

Karnıuıandau ben de vedim. 

İngiliz tayyareleri iati- mevzuu eden sıo,•o gazetes~ Al-
manya - Sovyetler Birliği - Italya- Tokyo, 18 (A.A.) _ D. N. B. 

la Üslerine hücum etti Japonya yakınlaşması ihtimalin- İngiltere ve Amerikanın guya 

Lodosu poyraza karı&tıran ;ıhtnn
larında ben de dol~!ım Heybeli! 
Denizlere vakfettiğin kahramanla
rın zincirlenqinde 164 iincii baklan 
kutlu olsun! tiniformanı ben de ta
şındım, 13' ucı balkanı H8 ıncıya 
ulaştırau cleair külçenin birkıı( 
d.irheminde de ben varım Heybeli! l den bahsederek diyor iti: 13iyamla askeri bir muahede ak-

Londra, 18 (A.A.) - Dün akşam Pas 
1
. 'it aelin- ona harp tetmek teşebbüsünde bulundultla-

de c la , . . • _,__ salıil • ngı ereye ,. ~·. d 
• lsde ~ ve ~ .. ile sulh arasında hakkı hıyar bı- rına air Bangkok'dan ııelen ha-

bat ryaları arasında ş;d.detH bir .duello ralulmamıştır. Ümitsiz vaziyetıne berler, siyasi japon mahfillerinde 
olm~tur. To~·u ateş;nı muteakıp in- İngilterenin harbe deva- ve gazetelerinde büyük bir alaka 
ııl' boınbordıman tayyareleri Fransı::J nazaran .. . . ile mevzuu bafiledilmektedir. 
"'°" 'erindeki istilA limanlarına karŞJ mı haklı gosterilmiyccek ve akıl- Kokumin Şimbun gazetesi de 
b~ük mikyasta hücumlar yapmışlar-\ sızca hır hareket olur.• şöyle yazıyor: 
dır. Akın esn:ı>ında in!ilftklar Frans., Yeni cenubu şarki Avrupa niza- <Japonya, Siyamın İngiltere ve 
•"11.illerini Dünkerk"den Havres'• kadar mı hakkında Zora gazetesi, Bul- Amerika manevralarına kapılacak 
aydınl•tmakta idi. 'llundan az sonra Al- gar nehirleri haliçlerinin siyasi yerde japonya ile olan münasebet
nıan bataryaları teı çmışlr ve yeni bir coii;rafya bakımından olan ehem- !erini kuvvetlendirmekte devam e-
toı~·u duello>u b:ışlaınıştır. miyetini tebarüz ettiriIDı.ektedir. deceğini ümit eyler.• 

Gazete. Almanya ve Italyan:n 1 
Hitler dün Cia- da haliçlerini yabancı tahakkü- HAVA HAR BI 

münden kurtarmak için ne büyük 
•ı •• •• l •• mücade~ler yaptığıru hatırlatmak-

DO l e goruş u :!e~~ed~~kalesini ŞU suretle bilir- lngilizler şiddet-
(Baf laralı 1 inci--> 

<Artık Bulgaristanın bu vaziye- J• h •• J 
Dörııbenı. Bcrchlesgaden Hof ote- te tahammülü kalmamcştır. Bulgar 1 UCUM ar yaptı 
lı' ı' e -elerek Sunnerı· oto.mobille h 1 • " ne ir erinin koyları Bulgaristanın 
!3crchtesgaden civarında Berghofa elinde bulurur.alıdır .• 
ı:saı "tmiştir. 

Sunner, burada Hitlerle bir ııö
ruşmcde bulunmuştur. 

Sunner. Berghofda Van Ribbeı\· 
trup tarafından karşılanmış ve bir 
S. S. kıt'ası kendisini selamlamış
tır. Hitlcr. Suneri çok samimi bir 
surette karrılıımıştır. Von Ribben
trop ~ünı · mede hazır bulunmuş
tur. 

Romanyada Fokşani 
tamamile hara oldu 
Bfıkreş, 13 (A.A.) - Geçen ba!lü:I 

·zelzele neüceşinde kazaya meydan ver ... 

memek için amele, sak.atlanm11 56 bi
nayı yıkınJJUr. Dı&er 38 bina da yıkıl
ınaktadır. 38 ikametg:llı tahliye edile-

Hitler - Cirno Müliıkatı celttir. Di~er 158 ikametgah da ipiz
ler tarafından b"1Wl tamir edilecek-

K•mt Ciano Hillerle iki saat sü- lir. 
re~ . görüsmed;n sonra Berghofdan Zelzeleden müteessir olan birçok ev-
~ '1 .l.ml.lj ve \on Ribbentroı:ı tara- ar sabahı Fokşani civamda vu-
ır d~n olomobıle kadar teşyi edil- !er paz . . . 
ınc,tir'. Bir S. S. kıt' ası ihtiram ı ku bulan bır aamntı netı~sı yı.kı!m1$-

• 
Brindizi bombalandı 

Almanlar Majiaodaa 
Maaş 'a top getirdi 
Londra, 18 (A.A.) - $afaktan 

az sonra, İngiliz bomb~rdıman tay 
yareleri Grisnez burnundaki nop
cu mevzilerini bombardıman et
miştir. Bombaların düştut?ü yer-
den çıkan alev !er görülm~tür. 

Calaıs ıle Boulogne arasındaki 
yarlara Almaııların en aşagı 24 ta
ne uzun nıcnzillt top verlestird.ıi!ı 
biluımckledır. Bu tooların bazıları 
Mauinol hattından getırılmışır. 
355 milimetre çapında a topluk bır 

Senin duvarların daima en te
iniz memleket duygularına yuva 
oldu, senin çarkların bu memleke
te, bu memleket için her şeyini fe
da etmeğe andlı, göıli pek, savaş 
erleri yetiştirdi. Vatanı, .-enin rah
lelerinde sevmeği öğrenenler öy
lesine cılgınlıkbın he""ba kitaba 
soktular ki senden destur alarak 
deniıe çıkanlar bir ışkampavya ile 
bir dretnota saldırsalar, görenler 
!ıayret etme.ter, şöyle derler: 

- Heybelideadir onlar. 

Heybeli! 164 üncü baklan Tii:rk 
vatanına kutla elsun ! 164 üncii 
balı:lanın Heybelileri! Dünyanıa en 
mnhlqem denhı tarihini ve e11 •ü
yülı deniacilik şerefini mins al
nua olan g~er! Türk ıı:noçleri! 
Gen( Türk cleniacileri! Dedeluini
ze, babalarm- ağabeylerinlae li
yık, fcraptli, ••lansever, her za
man millet uinmıla ve e!-'i:ven 
..,ref ve asalet ııeınbolü birer de
nizci. birer denia askeri olac:ıığmı
za bu memleketle inanmıy•n tek 
insan yoktur. Hepimiz lıerbiriniI!e 
le ayrı anı ve h pinizle hep bir
den makrııruz!. 

Nizomettin Naz;il 

KISAA..JANS 
HABEllLERI 

Macariatanda 
tnera .,. n:,;;;ın~i~i~fa~e~y~l:e~m~iş:;,tı~·r~. ======~~tı=r=. ==================~~====== 
~--

TL AR NO 
Alman batıırva• ı Grısnez burnu Budaı>l!fle' ıa (D. N. B.) - Yugoe. 
fenerıı1ın sarkında yerlestırilrruş- lavya münakala' nazırı üç gün sürecek 
tir. Bu nokta İıt!!ilız sahillerıne en hususi zıyaret ınak>adile dün sabah 

----;---~.:-r:ı..T..a.T..17..U..ıTıwx&-U-lLW 

Şoyiolar 

Nanemolla He hususi ara· 
halara benzin vcrilmiyect•Ai 
hakkındaki şayiaları konu~u
Yorduk., 

- Ne deniyor? 
Diye sordu. 
- llDSUs.i otemobiller sey

rüseferden menedilecelıler
ıni~. Tak•ive (ıknıalaruı.a da 
ıniisaade olunmıyarok.m.u; .. de
U.i) or~. 

Ce• o ını verdim. Gülerek: 
- Bunlar müce\olrer dt·~il 

ki kasaya lı:onsun ve saldan
""· r;, rakı nakdiye d<•ğfl ki 
harcansın. Bunlar artık kıy-
ıneti hareket kob:liyetlcri ile 
artan ve,·a rksilen mılli ve 
ferdi •en·etlrr halindedir. Bi
naenaleyh hususi arabaya 
benzin verınP.z •n hu~usi ara
banın ııe olnr:a~ıw ve :sahibi
nin rc'~tilınalini nasıl n<.ıkde 
tahvil cdtce/:ini de tavsiye et
nıek ve tedbirlendirmek li
zımdır. 

Dedi. Ben de şÖ) le mukabe
le ettinı: 

- Ü tadım, ei:er hal bu ise 
hıuıuoi arabalara ikişer beyırir 
k"""•k 11aliha iktıza edecek!. 

Ren lı 

Gazeteler arasuııla vaktüe 
bir kağıt ve renk yarışı baıı
göst~rıuişti. Bu yarışın ı:aıete
cililde luıliteciliği aekadar za
yıflathi:t en tok 19:ıU - ~937 
fasılası içinde derhal kendısını 
gösterdi ve sayfafa~ -~cn~~li
;;;nden 10 - 12 ye duştn. Ka:ıt 
bub.ranı ve Hiilıaimetin tahdi
di bunu 4 sayfaya, yani nor
male indirdi. Vaziyet ne olur
sa olsun dört sa) fa gazeteyi 
anr.ık iyi \'e mükemmel ne~ 
r..clebilmrk imkıiıılarına salıı
biz. Ondan öte•i gt(miste P"
laHa cldı.gıı k~dilr gelecekte 
d~ p;ıla\lrJ.dJ.r \e &aJla k.arart
nı~tktau ibarettir. Fakal, son 
ı:uıılcule bir iki gazete arasın
da yine t-ir renk r kabeh baş· 
Jadı. N•nemolla ile bıı babsı 
koııusuyoı:duk da: 

- Bu ark2daı;lar nnkUın 
nıcdet umuyorlar \'e bir gaze
teııın renk ile rağbet bulaca
f:'ıın sanıyorlar ... 

Oıyı.:rek, ila\·e etti: 
_ Filhakika bir •renk• li

kırdısı kulaklarında kalmı' 
amma, e matbaa rengi değil
dir. •Milli renk> tir .. Aı ve ~ok 
munffakiyetin •SJJ'rt• onda 
ar•nmaluhr. 

A. ŞEKl~ 

yakın verdir. ı buraya aebniJlir. 
Şimdıve kadar Alınanlar her ne Hindiıtanda 

kadar boii.az aşın bır cok obıis at-
mışlarsa da Alman obüslerınden 
ölenlerın cayısı 20 den azdır. Yara- Ahmedabad: il - Hind ittiha.il 
lılar da nisbPten azdır. konferarısırun parllmento gnıpu reisi 

RUHR HAVZASINA Vallabhai Patel <ilin müdafaa tsnunla-

1 
n mucibince tevkif edılmİ.jtir. 

HÜCU!M ED1LDI 
. Portekizde 

Londranın salahiyettar mahfil-
leri İn,ııiliz hava kuvvetlerinin 
Ruhr sahasında bazı hedefleri 
bombardıman ettik!enni bıldır
mektedır. 

Brendizi Bombardıman Edildi 
KahHe. 18 (A.A.J - lngtlız ha

va kuvvetlermın umum! kararga
hı t"ra"1ıdan n redilmış olan teb
liğe gore, lngılız bombardıman 
tavyarelezi lla!yan limanı Brendı
zıde tren ıstasvonu ve tayyare 
meydanına muvaffaltiyetle hucum 
etmışlerdır. 

Cuma l!iınii Bıngazi ve Tobru
ka da muvaffaJdyetle hü~um rdıl
mıştır. Aynca Cibutı, Adıs ~beba 
,ıemirvolıı üzerınde Ç<Jk buyuk ha
sar ıka edilmı~tır. 

İngillcreye Akınlar Yine 
Uafif Oldu 

Londra, 18 (ı\.A.J - Ha,·a ve 
eınnıvet n«z.ırctterınin tebltğmde 
deniliyor kı '. 

Bugun duş.manın İngiltere üze
rindekı hava faalıyetı, tlilı mahı
yet arzetmlştu·. Şark sahılınde ve 
Susseks ve Kent satııllerınde ve 
Londra ıruntakasında tkt noktaya 
bombalar atılnıı,tır. Evlt'rde bazı 

Lizbon: 18 (A.A.) - Başvekil Sala
ur, İngilterenın Amerika bll,yiilt elçisi 
Lothian'ı kabul etm.iftir. 

Franaada 

Berlin: 18 (A..A.) - Boulogne'den 
Alman ajanstna verilen habere göre bu 
şeh ırde ılddetli biT fırtına bir kaç mil
yon zarar yapmıştır. Bir Çok aileler 
melcesiz kalmUitır. 

ispanyada 

Vigo: ıa (Havas) - l"!>anyamn )il.

mal sahillerinde 01ddetli bır lırtına hll
kUm sünnektedır~ Mahsul henUz anba
ra konu1ın.ıdıtından mahvolmuş vuı

yetindedır 

A. A. 

Romanyada T ransilvao 
ya birliği feshedildi 
Bü.kreş, 18 (A.A.) - HükOmct. köy

ı ı'tı partisi lideri Maniu tarafından te
&is edilen Tr<f.nsil\-anya Bırli.ğtru fes4 

hetmeğe karar vermrştir. Buna sebep 
olarak Blrliğm teşekkill gaycs ıı:ı har!-

hasar vukua il ·lmı.,.llr. ÖIU. ve }J.- cinde matsat•ar takıp ettiğıni g teren 
ralı pek azdır. tabrildtta bulunmaları gostcnlmişltr. 1 

Bu harbin 
Hususiyetleri 

l"'t u1 ·'" ir.L"c,:; "i d u ..n nı k ho y;ıld ı r. 

\r&zi! İ :l .!:; !t:n b :r nsker , •.ı!ak ço.p:l ve 
Zavallı mehtap .• 

-
mlikttrer atNli topde dev c~i.ı bir 1\ıleht.abı ben şıeaçlijimcle, 
k ara ıırhh tnı da. lPpelemekte g c;lük (İft asu::a fener tut.an sırınaJı 
c·Pkmcz. 1\lc lrr sacan. eı:ip •ecec...'ii sa- lila olarak tanz.ınıştım. 

bir 
bir -YAZAN t ---

Emekli General M. N. 

nılan t·f't"lkları DombarJarile bomba de- Mehtabı ben gen(liJ:İ.ntde. se\•gi. 
nı,..HerıJe teı~liyen kahra:ıı .. n yılrckh linıin kunıral ,.e b~ninı siyah saç
e.rler giırdlik, l•rınu ok.şıyan bir yenge hanım gi-

y ·ıt- , tepedm tırnıı-a mucehhn or- bi seyretnıistiın. 
.,. b dular bll"yon.v., yarıp geçen bnk kafi- M~h1.abı ben aen,.li!?:imdr, biribi.-
~· uhar• c c•phui ıeı · k ,. ' ·• *"rı arşısıoda sürüklendilf'r ve bt.itün rine aşklarını itiraf edemeden iki-

Bi.ı.yük l-Iarbin dariilharp!cre yıJdığı bir kütltyi surük:lcdncr. Nl~ır, <> mil- s.indcn birinin evlerine dönen bir 
milyonluk ordular, dar cephe derinlik· yorıJart":t esi rler~ Mtlyonlarca &ilihlınm. çift gence arka kapı'.\·• açan altın 
lcrinde sa\'~mıya mecbur ka!mışlarch .• şe-refsizcc sefil yuvasuıa don:n~inf as- ltit anahtar olarak görınü .. tüm. 

keri izzeti nefs, ancak kirll siyasetlerın M bt b b l'... ".ı Ad Bu harbin cephesini, uı;a.ğın uçu si.ası b Jd fu _ , e a ı en ıen( ıgım e, a-
tayin ediyor, t~ir dairesi ise bütün V"r u. ~ bölgelerde kabul edebilir. nın yeşil (amlan altında A.tak13r 
bir küre pan:asıdlr.. Arazının zırhlı ktı\•vctl<"re karşı en- Yolunu ,·aldızJıyan bir ı:an'atkir 

Zayıf men1elkellerin se!erberliğini ;:~'ı~r t:~ ~eh!Ji~ef 
1 

' h he .otb3 ka- gözi]e takdir etınU,tinı .. 
sınırlarında vticude geiirdıkleri ta.hk i· I 

1 
· 1

' un an ı nrekAta sah- Mehtabı ben gençliğin1de, ~ka 
ne o au Arnavı.ıUuk h.Adiseterini nUs.ıl velke b" k t b" b' · mat geril-erinde yapmalart bir kaide ir.ti 1 ~ 1 l · n açmıs ır O ranın ır ırı· 

l o ar""' a ır af'. Bu, doğıudur ancak (le SC\.·işe J I · · ·· ı· 
ve bu k~ı"denin hük!nil düne kadar ba- • r • • n yo cu arm• nannı soy ır 
k

. . ı les ıh a t c;:a ve kıı\·vclçe zayıf bir ordu- ,yen bir dadı gibi ~evnıi ... tim. 
ıydo. • .. , r 1 F-L • . .. . . nun mC'r.çe muııa aasıru ya nıı.: ;ırazınin aa•t l!'e(en gün herhangi bir 
Zı.rhla sıllh otcd~nberl sava.:;;mıı;lı!'. rnt"rıa3tine vermek milmkün mUdıJr., resmi tebli"d hl b b" . _ _ . . • f{ e me a ın ır tayya-

Marme ınağlubıyctınJen. J10nra,, dclık.uız ·!-lava ve ara2i. taarru2t harekfıta mü.- re grupuaa sivil halkın katliim 
bır tahkı.mal manzuınesı sayesinde ve # snıt değilmiş! Şu on beş Aylık: harp kılavuzluöou... . 1 ... .... d' 

ka
' ı d d . k ... 1 · ~ ı ' .... ,.;,--.U yap ıgmı ogren ı-

yer yer .c ere e ayanara , ı~ .ı 1 Kutunlann beşer takatin i tüketen buz gım anda, gen ı· · · · ht ı • _ - ç ıgımın me ap arı· 
oı·dutarı ylllar kazanmış ve hasımları- ıu d!yar1annd;ı, Oyle Ş('hamet -menkı- na hasret çektim ve gençliğ.imc ni1-
n1 dı.ırdurmıya ve yıpratnuya ınuvattalc }>(>feri k ıyıiettık ki bu mevsiın \'eo bu a- betle güya daha müterakki ve da
olmuşlardı. razi o \-azlyct yanında zikn- b:te değ- hn medeni oldukt\ iddia edilen bu· 

Siper harpler~ t"p..-.ı.ktan ve teknik- n~. glinlcriınden cidden ve ciddea tik ... 
ten kuvvet almayı ötrcnm1$ti. Asri bir Evet. dal:hk büyQk hususiyetleri ha- sindim. 
si~r manz.umes.ı.o.ln vôikit kaz.aodLraca- izdir. Orada harekatta vahdet ve ahenk I\lchtaba bir daha bakmıyac:• 
iına, kuvveti koruyacağuta ve bu sed- !.emini güçtür. Fa.kat. henüz iklim .Rrt ğım!. 
lere istinat edil~rt'k diğer mıntııka "e ·]eğildir. İtalyan birliklerinin, dağlık 
cephPIPrdı!" SvkUlct"nt t~buslere Ci-ıçetinliklerine alıştınlrnamı.ş o\jukJan 
riş.Heceğine dai~. olan k3naatlt-r kuvvet oöylcnen Alpların çığlı gtinlerinde 
buluyordu. Maııno da, V~tvall de bal 13crı:ağliyerilerin tabıatıa savaştıklarını 
kanaatten dog'muştu. ilem duym~tur. Harpte ha.smın azmi-

Alman ordusu, lıu sed!ere sıı?ınar3k, I rıi kırmak esas vazifedir. Arnavutluk? 
şarkta büyük: hareketlere girişti. Fran- •.a dövüşen birlikler, uzun zamandan
sıı;lara gelince. aralık arazide, ancaic. 

1 
beri manevralarla, tabiatın oradaki 

kale!erin himayesi altında, ufak teşeb-1 zorluklarını yenmekle ufraşmı.şlaniır. 
bilslere kayutmuşlardı. Bir mıntaka7a, Oy kL, manevralarda ve t.a.tbik:ıUar

da at.eş tesirini yaşata-ıyan öz.enişler, 

dli~mnın irade.tini kırmayı öiret.emeı
di. Elen ordusu, ruhunu, üc: bın yıilık 

larihinden aldıkça, bu gilclükler de\oım 
edecektir. 

toprağa saplanış, fstiklitllerin sönmesi
ne yol açmıştı. Denebilir ki, tahkimat, 
istifade etmesini bilenler fc;:in kuvvet
lerin ıtrateiik iht.iysı;lanı &öre kaydı

rılmasına, tek ~ephe i!e muharebe ic
rasına imk~n hazırlıyan bfr tertipt:r. 

Harp ic;:ln ye.r aranmaz ve her v:ıs-.ta 
Fran~ızl:ır, delik.siz. bir manzwtıe te- ve kaide her muharebe yerinde tatbik 

sis ~tmek kudret ve kiyaseti fö:itere- edil~mcz. Uzak bedellere göturcn yol
medı1er. Çek yurdu, Avusturyanın j ı.ır, şüphesiz, azim ve imanın dC mana 
yadell~e ~.~me~ile, tek nıuh.1faıa .du-,· aetı~ı ueurumlara dı •ürüklyecektir. 
varlı bır turbe durumuna duşn1üşlıi. ·· .. Liatın ufak enıelleri önünde cğılen 

Dönen maceranın, siperin mUdafa3da ve yuzger1 edenler, Dımy:ı.ta kadar gi.
oyruyacağı roliın ehemmiyetini azalt- d('rken yorulur ve yıpranırlar. 

":"ş olduğunu iddia etmek. hatadır. Si- Geçen iiın. Florinada bir f'lkinin, 
tah ta, SJ:per de bilenler ıçın faydalıdır. yurdu tehlikeye düştınce, duydulu ı~

Mot6r lıaco.ıl brapları bir gaıete:miui~ okuyanı din .. 
!erken, derin heyecanlar duydum ve 

Motör, muharibi zuhlar, hareket ka- sonra mecburen: 
biliyetini arttırır, araziye \"e yerine gO- İlyadanın kahramanlık destanlannt 
re, ~~eller: galbt>yi _temin eder. Fakat, 1 sınırlanr.da yazan Elen gençliğil Senin 
~otorun, sıl:lha_, ~htiylı.çlan lcarş~ıa:an l heyecarı ve ıaz.ııbın en ateşli ıillhm
sıperlere ve manilere kar~ı hA.kimiyet dır ve o, yaruu hazırlı.yacaktırl dedım. 

Koordi&ıasyon 
Hey'eti 

(Bq tarafı 1 incoi uyfada) 

Deniz Harp 
Okulu 

(Baş tarafı 1 inci uyfaia) 
31 inci maddesinin ikinci fıkrası- şeref direğine çe.k.ilnıiftir. 
na tevfikan hakıki ve hükmi her İ>UklAI marıından sonra Atalllr1t 
şahıs, işbu kararns.menin resmi ga- bilstGne çelenk konmu~ ve onun c.ıiı 
zetede neşri gününii takip eden beş hatırası için bir dakika •ilküt edilml:ı
iş günü içinde, ellerinde bulunan lir. 
0.45 den btr milimetreye kadar ka- Bundan sonra mektep komutanı kur
l:ntıkta her nevi düz ve ondüleli may yarbay Zeki larafından söylenen 
saçı bir beyanname ile mahallin en nutukta mektebin banisi Gazi H.,.n 
büyük mülkiye memuruna bildır- Paşanın hatu'3&ı hürmetle anılmıştır. 
me,ğe mrobı.ırdur. Beyannameler Müteakiben mektC'bin en t-ski mezunu 
yukarıda yazılı müddet i(;inde han- Haaan Mustafa Kaptana. Harp Okuiu
l{i tarihte verilirse verilsin işbu ka- nun ileride alacağı ~e-klf go.>~eren blr 
rarnamenin n~ri gününde mevcut tablo hediye edilrniş, &eclt ve spor gös
evsa!ı yukarıda yazılı sııçları ibti- tcrileri yapılmıştır. 
va eyliyecektir. Bu merasimden sonra ,hep birlikte 

2 _ Milli K-0runma Kanununun deniz kenarına ıidilerek her sene an•a-
14 üncü maddesinin veraiği sallı- nevi bır \arzda tekrarlanan denize bakla 
hi:vete müsteniden, işbu kararname } at~ak mer~ım.i y~pLlm~lır. Mi.ite. 
hükümleri dairesinde bevan edilen ~·-~•n de yenı ve esk.ı mezunlar lıirbir
saçlara değer fiatı tediy.e edilerek ene mektep hatıralarını anlatarak sa
satin alınmak üzere, Hükümelçe el kalaşmışlar ve yemelı:baneye gidilerek 
k-0nmuştur. hep btr arada an'anevl yemek ve bu 

B dd hüküm! . ··ı hh"t- arada mektebin m.,.ıtur <Kuru faaul-

1 
. u ma ; . eredı muklea . ı ya• sı yenilmJilir. 

eruı, anca.., ıspat ece erı ta-
ahhütlerinden fazla kalan saçlara -------
tatbik olunur. Simer Bankın yeni tetkilab 

3 - İkinci madde mucibince Hü
kUınet tarafından el konan saclar 
bu kararnamenin neşrı tarihinden 
itibaren başkalarına satılmayıp 
me:ı:kür tarihten itibaren HükUıne
te satılmı.ş sayılır. 

Ancak beyannamelerin tevdü i
çin verilmiş olan mehlın hitamın
dan itibaren on gi.ın içınde mahal-

Sümertıanlı: umum müdürü Bürbaa 
Zihni Sanus Ankaraya dönmüştür .. 

Umum müdür yeni kurulaack devlet 
labrilı.aları satış ıe,kil.6tı hakkında bir 
proje huırianııJ!ır. ktı.sat Velı:ill b1I 
proj• arzedilecek ve tasdik ten 80Dl'8 

gelecek aybaşı yeni teP.llAt kunılacak
br. 

lin en büvülı: mülkıve memuru be- ra. satuıs mektubu. k Jsm to 
yan edilen saçların satın alınd~ını _ _ on en. : 
tahriren eshabına bildirmediği tak- ııımıruk. beyanname makbuzu l!ibı 
dirde b ı best kal her nevı evrak ve vesaıitin alAka-

u saç ar se~ ır. /dar !ar tarafından ibrazı meoburi-
4 - Satın alınacalı: saclaruı ~ d.ir. 

iier fiatı Ticaret Vekilctınce tayin 5 - İabu karar neşri tarihin.. 
olunur. Fiat tesbitı zımnında !atu- den itibaren mer'.idir. 

E.H. 

Türkiye yeni 
nizama da bil 

(Bas tarafı 1 iııci sayfada) 
ği dostane münase~Ueri tamamen y&o 
niden temin etmek ve Avn.ıpa Politika. 
sının idaresfnl der'uhle etmiş otan mil
letlere yaklaşmak çaresini bulaısk hu
sustan müstacel bir mf'St"le olarak ken. 
dini ,cöstermeltteodir. 

Yeni Türkiye ile iyi milnMebe'tlft 
idame etmekten başka bir teY isteme. 
J'en Almanya ve İtalyanın Tü:rkiyeOeıa 
her hangi bir ta~leri yoktur. Bu mü
na.~ebetler Almanya için, 1820 denberl 
temadt ettirdiği münasebeUere uycıın 

bulunmaktadır. Almanya ve ta?yao 
Türkiyenin istikl:.ilini, Avrupa muva
ıenesinin esaslarLndan bıri olarak le
lAkki ~erler. Sov,.et Rusya. harlcl si. 
yasetini tahaldruk ettirmek için muilak 
Bol:azlar meselesinin kendi lehloe hal 
ve tesviyesi haricinde beşk3 imltlnlara 
güvendiğindenberi Boğaxlarm ehemmı-

7eti azalmLŞ ise de Türkiyenin katı 

siya eli her zaman oldu&u ıibi buııin 

de Bogazl.ar eu-.ı.fınd.a döoınek.tedor. 

Sovyetle.r Basra körfe&ine çıkmak ar
zusunu teşdit ettiği ta.lı:dirde Türk.ye
nin tak1nitcağı vaziyeti tayin etmek ı.a .. 
zun gelir. Bu mesele dünya politikasa 
mu.şahitleri iı;in &özlerin dikilmi6: oldu
«u bir noktadır . 

Nihayet Tilrld;yenin Yuruan .. İtalya 
muhasamatına karışmamak hususunda .. 
'ki vaziyetinden ayrılarağından kork ... 
map mahal yoktur. Zira Alınan diplo
matının da tebarüz ettirdiği gibi, Tlir
kiyenin bu muhasamat haricinde kaı. 
mak arzusu a,ik.hdır. 

Karadeniz, Tuna Sov· 
yeller münakalatı 

Moskova. 18 (A.A.) - D.N.B 
İsvestia ııazetesi, $ovvetler Bır. 

li~ine ait Tuna li:manlarile Kaıa
denizde bulunan SovV<'l limanları 
arasında mıinakalenin yakında İJ'11i 
lıvacai'!ını bildirmektedir. 

Evelenme töreni 
Kıymetli tts!>amlanmızdan GUzr1 

Sıın'atlar Akademisinde muallim Aye
tullah Sumerle Bayan Ferihanın dü· 
tünleri, dün ak$am Park otellndeı ya .. 
pılmışbr. Bu mes•ud törende her iki 
ailenin men.suplan ft dostlan bulun
mlljlardır .Yeni evlilere aaaderler cli
lcr!x. 

blTfRAL 
Sivari BinleUllc Okuta Kamandaaa 

~ - Öüoa. Ba nlıilet Yaved 
Siinri Yü"-1 Abdullah Önbon, Zi
raat Umlllll Müdörliifinde Muwfer 
Ö1lhon Ye lllaıl>ua& Umıımı Mödiiriıi
teMe - All7* rdilı:aa Ba7 .. ı.... 
maa Alı:7iiııia ı>edtt~ri Eaelı:ıt Slivart 
Y&rb&n llau.ıı Siil>h.l Önııen vefat eı
ıııı.aır. 

11 ikin~ 1940 saat ıı * U..... 
dar - NUblı:a:rusu, aıılıerlllı. şu---
9Uldaltl Nıdıka7ııııa eanıllnde - ru
lındıktau ""'1ta ıı:aracaa....- oldaoılL 
lttf'lı.tlr. Keduli ailesi.ile lubelluı..ı
q swuru. 

SAİM ÖNDON 

AŞK T ARfHtNJN EN BOY OK ROMANI 

Ba Per,embe ak,amı L A L E D d e ya§anacak 

BETTE DA VJES - HENRl FONDA • GEORGES BRENT - MARGARETE 
l.INDSA Y San' at kudretlerinin ıabeaerini yarattı 

ÖLMEYEN AŞK 
lalı lırir zaferidir, huırlanmız. 

F rant11ZC& 
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Yunanlılar 
ilerliyor 

(Bıııı tanlı 1 inci sayfada) 

):ıt'alarını b<ımbanlmıan etmi$ ve 
m.ıtralvöz ateşine tumusur. 1Ulı 
ıoamanlarda bu bombardımanlar 
Yunan lotaatının ilerilemesiııi ya
•aslatw a2ır zayiat verd:innie ise 
ıle wraımi ilerilem.e devam ev~ 
mektedir. 
İtalyan tayyarelerinin müdaha

lesi Görice etrafın.da ve Pindastaki 
jıarekitı. yava.slatmadıiından bu 
bölııelerde Yunan ilerlemesi de
vam et:ınektedir. Yunanliların lruv 
ırei maneviyeleri mü:ke.ınmeldir. 
Son ııünler zarfında kendilerinden 
cıolt üstün silii.hlarla mii<:ehhez 
düşman kuvvetlerini tardetmek!e 
bavret verıci cesaret ~er
diJ:. 

YUNAN MUHRİPLER! 
ADRİYATİK.TE DOLASIYOR 
,6.tiııa, 18 (A-A.l - Bildirildi,iıi

ııe ~öre, H İkinciteşrin tarihinde 
lr::üc;ült bir Yunan mulırıp tilosu Ot 
ı:anto bobmıı Jl!eÇet"ek Adriyatik 
denıJ:İDde .ınuhtelü taarruzlar yap
blttan sonra üssüne dönmüstıir. 

ITALYAN ORDUSUNUN 
1AsEst KESİLEBİLİR 

Laodra, 18 (A.A.) - Daily Te
lıevıuıh «Uelesinin Atinlldaki hu· 
msl muhabiri Yunaıılıların ilti
ııam cıttikleri 1eYleriıı rakamlarını 
9'el'lllfttedir. 

Times ııazetıem. bu kadar Riizel 
llir fınatın kaçırilamaması. muha
ıebenin henüz Yirminci ııününde 
ber ..,yUı hava faikivetine bai(lı ol 
du'"1nu aıılaınak !hun ııeldiitini 
nzmakta \le bu fai:ki vet savesind<! 
Amavuthtlrtaki İtalyan ordusu ia
ll"Sinin ltesileıbileceiiini illive eyle
mektedir, 
İtalyan l\luvaffakiyetsizlikleri 

Suriyede Akisler l'•ptı 
Kahire. 18 (A.A.) - Italyanla

nn muvaffakiyetsizlikleri Suriye
de akisler yapmaktadır. Halk İtal
vaıı mütarelre komisvonunun adı
m •.muvaffak ohnıyan zafer ko
m=onU> kovmustur. Daily He
rald ııazetesinin Bevrırt muhabiri, 
Suriyede efil<An umwniyenin ııit
tikçe İnıtilizler lelı.i:ne dön<lüi!iinü 
:razmaktadır. 

Bu tebeddülde ~ebep ı;ıörül
ıneırted.ir. Birincisi İnıtilizlerin 1-
lalvan!ara karsı muvaffakivetleri, 
ijuncisi Yunan muvaffakiyetleri ve 
fıçüncüsü de söylendiı?ine ııöre Ge
neral Wey~and'ın müstemlekeleri 
mihve- devletlerine vermemei(e 
aanetmis olmasıdır. 

GiUikce artan kanaat sudur ki, 
General Weygand Fransız İmpa
rak>rhıi!unun isyanına engel olan 
ııon maniayı da ortadan kaldırmış
tır. Genç Fransız subayları arasın
dlı· mihver devletlerine karsı açık· 
ı:a mücadele etmek üzere İnailte
reve iltiha'1ı: edebilmek imkanları, 
bakı.ki bir se~ nyandırmakta
dır. 

Atina ,16 (A.A.) - Atina ajansı: 
Atiııa Valısi Nazır Konstantin 

Kodzias, Aüna şehrinin bir hitabe
sini radvo ile dünyaya nesretmiş
tir. Hitabede ezcümle: 

• .Dü.şünen, hisseden ve ııeven 
insanlar, Yunanistanın milvonlar
ea fikir oocukları.. A tinarun sesini 
dinlevlıti2. Size dünyanın öbür u
cundan aneniz hltary ediyor, bütün 
nesillerin, bütün devirlerin annesi, 
aize saf semaların ziyadar yolları· 
nı açmış olan, size ölmez tel.ilcltile
cin südünü ilk önce emziren ann<> 
b.i tao ediyor.• 

Dedikten ı;ıonra ~le bitimıek
lıedir: 
uPrometeniıı Olvmı:ıten ııetir

ıWıi meş'aleniıı hekcisi olan Yuna
ıı.istaıı bütün dinlere. bütün ırkla
ra mensup bütün milletlere bütün 
ınanevi kuvvetlerini Yunanistan 
c!wası lehin.de sefeber etmeleri i
çin müracaat etmektedir. 

Belgral, 18 (A.A.) - Bugün Gevp
llden alman haberlere göre, dün gece 
800 İtalyan askeri ve 130 İtalyan tanıu 
hududu geçerek Yuıoslav makanılanna 
""'lim mo!mUf)axdlr. 

Musolini dün 
nutuk söyledi 

(Ba~ tarafı 1 inei sayfada) 

eden harp llM!fl'uliyetinin tam.ami
le Inııiltereye ait olduğunu ve 10 
haziranda İtalya harbe girdiği za
man Fransa sallaıuııak:ta. i<iiyse de 
henüz diz çölı:ınekten uzak •bulun
duğunu sijyledikten sonra sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

ciki hafta sonra mütareke oldu 
ve Fransa müeadeleyi terketti. 
Fransa arasıra mücadeleye tekrar 
başlamışsa da ancak Oran ve Da
karda olduğu gibı eski müttefiki
nin hainane hücumlarına karşı 
kendini müdafaa etmek ıçin bu 
mücadeleyi yaµmı~tır. 

10 hazirandan bu.güne kadar beş 
ten fazla harp ayı geçmiştir. Bu 
harp uzak ve muıhtelif cephelerde 
karada, denizde ve havada, Avru
pada ve Afrikadıı ciddi &Urette 
sevl<Ü idare edilmiştir. 
Şu anda harbdmek imtiyazına 

malik olaıı İtalyanlara karşı tam 
hayranlığımı bildirmekliğıme mü
saadenizi rıca ederim. Alp cephe
sinde ve Afrika cephesinde bulu
nan ordu, maneviyatının istediği
miz gibi mül<emmel olduıtunu ispat 
etmiştir .• 

Mıısolini, İngillzleı-in Somalide 
münhezim .uduklarını, Sidi Bar
rani isaalinin bir netice değil, bir 
başlanl(IÇ savilması lazım ııeldilti
ni ve İtalyan donanmasının da va
zifesini sükfuıetle yaptıihnı ve dü., 
man bahriyesine çok çetin dartıe
ler indirildiğini söyledikten son
hava kuvvetlerine eeçmistir: 

.ttaıyan hava kuvvetlerinin se
vivesi her zamandan vüksektir. 
Bu kuvvetler semalara hakim ol· 
muş w olmaktadır. Bombardıman 
tayyarelerimiz en uzak hedeflere 
varmış ve vaıımaktadır. Avcıları

mu: düsınan avcısına havatı pek 
çetin kılmaktadır. Bu kuvvetlere 
mensup insanlar hakikaten zama
nımızın insanlarıdır. Atılııan bir 
ruh bunların haklın vasıflarıciır.• 

Musolini, fabrikalar imalatının, 
harpten evvelki istihsalin dört mis 
llni verdiğini sövledikten sonra İ
talyan hanı teblii!lerin.in her hu
susthltl sıhhatine işaret etmiş ve 
Taranto meselesine ııeı;erek şöyle 
devam etmistir: 

cBu hususta, size Avam Kamarasında 
Cburchill iyi bir baber verdiği zamaı:ı 
Tfilcselen sevinç seslerini hatırlatacağım: 
Bu haber Tara.nto limanında İngili2 tay
yarelerinin ıcraab. haberidir. Haki.kat
ta üç gemiye isabet vlki olmuşsa da 
hiçbiri batmamış ve resmi tebliğimiz

de de bildirildiği veçhile bir gemi hasara 
uğramıştır. Bunun tamiri oldukça uzun 
zamana muhtaç olacaktır. Diğer iki ge .. 
mi, mütehassı.slann müttefikan serdet
tikleri kanaate göre, süratle tamir ed.1-
lebileceklerdlr. Başka iki harp gemisi 
ile iki muavin geminin batırıldığı veya 
hafif de olsa hasara uğradığı doğru de
ğildir. İlkönce bizim kayıt ve itira! et
tiğimiz bir muvatfaltiyeti 6 misli gös
termek fena niyete al~mettir. B. Çör
cbill tablosunu tarnarnlanıak için muh
terem Avam Kamarası azftsına Liver
pool'un, Kent'.in ve Ahiren Orta Akde
nizde, İskelderiye limanında İtalyan 
tayyareleri tarafından torpillenen diğer 
büyük ıemilerin ü:ıbeti hakkında ma
lfunat verebilirdi.> 

Mussolini bundan sonra mihverin bo& 
bir kelime olmadığını ve Almanya ile 
dalma tam bir teşriki mesai yapıldJğlnı 
tebarüz ettirmia ve üçüzlü pakta geç
miştir: 

.üç taraflı paktın Batıda veya Tun• 
havzasındalı:i inkişafına taaJl(l}c eden 
her şey müştereken takip edilmektedir. 
Fransanın vaziyeti hakkında da böyle
dir. Mihverin bir misilleme veya irin 
sulhu yapmak istemediği bundan böyle 
aşikolrdır. Fak.at bazı mutalebelerin tat
min edilmesi !Uzumu tabiidir. Çok me~ 
ru olan bu istekler r bize gülünç olduğu 
kadar da feci olan tasla» Jarla muka
bele edilmediği takdirde harpten evvel 
de müzakere mevzuu teşkil edebilirdi.• 

Mussolini bunun yapılmadığına ve 
artık İtalya isteklerinin muvakkat su
reti haller haricinde karşı1anmnsı JU-

8 0 Y 0 K TAR 1 H 1 R O M A N No: 54 

Yazan: M. Sami Karayel 
Blz1 bu hallerin tarafımıza terk.ini is

tiyorduk.. Nihayet, nok.tai naz.arımız ka
bul olundu. 

Bunlara mukabil bedel verilecekti. 
Bu, bedelJerin yekllnu otuz bin altın 

kadar tutuyordu. 
İşbu otuz binden başka devlete on 

bin, veziriiı.zama üç bin, kubbe Yezir
lerine bmer altın verilmesi takarrur et
ti. 

Müsalaha be:; senelik miltareke ıek
linde idi. LAkin imparator ile Krn!ın 

ahk;\mına riayet ettikleri ınüddetçe 

kendisinin dahi bozmıyacağıru1 Uelebe• 
müsa1abanın bakası eHerinde olduğunu 
padişah, sefirlere beyan etti. 

Pape vesair Akdeniz havzasında bu
lww> hüküınetler de bu sulh ;ıartlarile 
mütııınoteye kavuşmUi olacaklar<U. Sulb 
ak~. ÇH. 954\. 

Fakat ne fayda? .. Mevcut ahval ve 
bılhassa o vakıt Avusturya sarayında 

devam eden ahlik~ızlık sulhtan in11ade 
ye mahal bırakmıyordu. 

MUtareke ve müsalaha hep gö~ bo
yamak, tecavUzü temin edecek tedari
kfttı ikmal etmek, zaman kazaıunak, 

Lce elda edilen muva.Ualciyeti aklın 

bırakmak kastının mahsullerınden baş

ka bır şey değıldı. 
Daha senevı verginin ilk taksitı tes

viye oJ.madan müşkü!At zuhur etti. Bu
swnet ba§ göst.erdl. 

.Bu sıralarda Fnınsa hükOmetinin pa. 
dişaha yazdığı. mektupta Şarl ile Fer
dinandın sözlerine ve imzalarına pek te 
emniyet etmemesini tavsiye ~isti. 
·Padişah, sefuleİ'e "müsalaha ahkamına 

riayet olunaCAı}ına dau· ycının t.alep- et
mişti. 

Göricenin işgali 
saat mesele•iclir 
(Bq tarab 1 inci nyfacb) 

berlett göre, Yunanlılar, henüz 
İvan datına lımıamile hiltim ol
nı.amışlardır. 

Yunan dahili:Jre nerwct1nt: bağlı 
bir YUJ1on jendarma taburu, m\I. 
nasip bir mevkide beklemektedir. 
Yunan kıt'alannın Göriceye gir
mesini müteakip, bu tabur, ,eh.ir
de Ye cenubi Arnavullullta .niza
mın idamesinl eli.De alacaktır. 

N. D. 

rumuna işaret etmiş ve ancak bu tak· 
dirde cİtalya _ Fransa> aruında y-eni 
bir faslın açılması mümkün olacağım 

söyliyerek Führerden -Almanyamu İ

talyanın müzaharetioe ihtiyacı olma
makla beraber. İtalyan denizalh ve tay
rarelerinin İngi1tereye karşı muharebe 
ye i~tirakini istediğini, Führerin de bu
nu kabul ettiğini kaydetmiş ve Yuna
nistan meselesine gelmiştir: 

19 2 ci 
1.00 Prec>uı 
l.03 Jlüzilt 
1.15 Ajana 

8.30 Mllzilt 
1.00 Evkadmı 

12.30 Program 
12.33 Müzilı: 

12.50 Ajana 

13.05 lllüzilt 
13.20 Müzilı: 
18.00 Prognm 

Ul.03 Jı(üzi!ı: 

iKDAM 

Teşrin Salı 
18.4.5 Mllzll< 
lll.00 ~ 
19.30 Ajans 

19.45 Milzilı: 
20.15 Radyo 
30.46 Müzik 
11.30 K-
ıus Mözik 
22.30 Ajans 

ti.46 Müzik 
23.00 Müzik 
23.30 Kapamf 

Almanya • ltal
yanın imdadı
na koşacak mı? 

cUzun müdd~' sabrettik.ten sonra in. (Bpı•k•'eien ....._) 
giltcre tarabndan g.arauti edilen bir •• . . . . . • 
ınemlelı:etin · · b" d"• bu hakftmebn ıştıraki veya ııeyıreı 

' aın.sı ır -.manın ma.- k 1 ·ı 1 k b · mih 
kesini yüzünden attık: Yunanistan. Tas- . ha mlas~ e t~ap~ adca Ro ır ver 
fiye nekliyen bir h.esa Zam am esı ne ıcesın e, manya pet-
Tan g~ kaim•• lan Pb. 

1
.anatal anlaıwua- rollerinin, Tarantcdaki İtalyan fi-

-· ~ o azı Y rJ 1 'lubet• - v d belki de hayrete düşürecek olan btt osunun a ıne ugrayac8j(lllı a 
şey söylemek icap eder. YnnanlıJar İ.. ~uhnamak ve hesaplamak ıerek-
talya'dan bütün mili tle:rd · <W tır. 
nefret ebnektedirler. ~u. J: b~ 3 - Arna'VU.tluk~ki İ~alyan or
izahı imkAnsız gibi görünen fakat u- dus~~- İtalyak,yoihlilt~••tbır Almanh 
mumlyet ltib•..._le but·· n__ yarwını yapma ..., ı en az a-

-.,, ~ sını~ ara- k tt" G . b kili • 
•ında, i<!!Urlerde, köylerde, her tarafta ~~ :./r.b .. yüke~.çı b~ sevrd ceyşim.ma
derin ve tedavi kabul tmez bir kindir ıy e u ır ya un o az. 

Musolini bu kinie tahlil ettik~ Fakat, bütün ~alkanları. karutır-
sonra Epir d vl l madan yapılabilecek yegane yar-

dil . . ag arının ve. çam~ u dım da budur. İtalyanın lüzumun-
va erının yildırun Jıarlııne musa- d faz! yükse" ıt·lm.i ol "ili ·t lm d v • • an a ı s an mı 
ı o a ıgını ışaret etmı.ş ve tuz · ·· ' · 
haline ~etı· il'"~ ·ddi edil gururu ve prestııı muhafaza endı-

" r "-"'' ı a en meş- · bö I b" dunı k b 1 d 
bur Julia alp fırkasının, 12 ~ini- ~kı, ·~· e, t~~ar k od"~ ~ ~ .. e
sanide ııeneral Soddudan aldiğı ~~.: ~r · ya, e • ı:i~'· us
telın-afta her zamankinden daha u k la mı;:~~nı~.emrı d ına ~e-
mağrıır ve daha sağlam olduğu rtü~clüe.. o• n .oyd.~ .. ır YI ar. b~a,t er 
bildirild -- · · ·· 1 · .. 1 d r manevı ıışunce en ır ara-
vam e~ı ~oy eını.ş ve fUY e e- fa atıp razı olacak kadar sıkışık bir 

Ark:ad-~~ d H•"·· vaziyete, henüz düşmemis: Muso-
• ~. aranız a '"""'> r . k d" k ti "! y . ta 

harbinden evvel 1935 de Elbolide ını, ı;;'· ı ~vv~ ~rı .~. ~ı;:nı~ t. 
söylediğim ve neı;redilıniyen nut- 01 m~gt· "-Be '."t~b unııl Arnını atyl ':. -
kumu hatırlıyanlar var mı? O za- memış ır. u ı ı ~r a, a~ uga 
man Necaşinin ciğerini sökeceğimi Alma~ ~uvvı:.~Jerınin ge"?esıni ~e· 
söylemiştim. Şimdi ayni mutlak men ıstıy~cegı.pek tah~m edıle
kat'iyyetle sizP diyorum ki, Yu- mez. Belkı, İngıltereve hucum eden 
nanistarun cii!erini sökeceğiz. İki ltalyan hava lruvvetleriıte karşılık 
veya 12 ayda... Ne ehemmiyeti olmak üzere, bir Alman hava yar
var? Harp ancak başlamı.ştır. Bü- dımma razı olur. Alman hava kuv
tün Yunan mukavemetini imha et- vetlerinin İtalyaya yardım edebil
mek için kafi insan ve vesaiti:miz mesi için de, Almanyanın, Yuna
var. Ingij.iz yardımı bu kat'i kara- aistana harp ilan etmesi Hlzımdır. 
rımızın !ahaklı:~.kuna. ve Y.u~anlı- Şimdilik Selanilde ve Yan:ınista
ların felakete du.smesıne manı ol- nın diğer yerlerindeki Alınanlann 
mıyacaktır. Yunatı.lilar bunu iste- bu memleketi terk emrini almala
diler ve bakk.~ttiler. Bunun ~ında rı, Almanyanm da Yunanistana 
bır şeyden şuphe ııtmek veya bir · b ı k · 

d .. .. k k -~= k d" . bil karşı bır harekette u onma ıs-
sey uşumne eu•u en ını - t di" d !il dd·~=ı b·1· d · kd · · e gıne e a eweıırse c, 
m~e .. emektır. ];lır defa başla- Hitlerin böyle bir kararı olduğu 
dıgım ı.şı sonuna kadar bırakma· h ·· kat'• ti ·dd. edil k. Bun imdi lı.Jldar . enuz ıyye e ı ıa eme.:. 
ma u ş ye ıspat et- Çünkü böyle bir müdahale i~in ya-
tım. Ne olmuşsa, ne <ılacaksa ve 
ne olabilirse olsun. Bunu tekrar pılnıası icap eden maddi ve manevi 
ispat edeceğim. ilk on ııünde Epir hazırlıkların başladığını gösteren 
cephesinde verilen ~72 ölünün, emmareler belirmemiş ve buna da· 
1081 yaralının ve altı yüz elli ka· ir haberler m:maıruştır. 
yıbın istikamı alınacaktır.. Almanya, ağlebi ihtimal, İtalyan-

ların tam bir mağlubiyete uğTaya-

Hava taarruz
larına karşı 

cm.....,. ....... ı 
llOIJtbi" m..AD'ITB TOrLMftl 

Y.APILACAK 

Bugün - Clll dlll't ~. 1-ı
bul Wi7 fu-.le, Yali -ini Ahmet 
Kmılc'm ıl:>wl'llııde lıl1ıriilı: Wr toplan

tı yapd<ıcM, .--.. - ı-if ko
n.- lfleri - yapılan hazır
- gijoden ıeçirl!ecek. 1-ıdan llOll

ra ;papılacek illıor - da kararlar 
ltt:ilıaz ~ •• 

Bu ıopJanlıya. Plı9la, itt.ı,e, Baytar, 
Emniyet, Deınlqolları, :Ileniqol
lan Miidllriorile ;iaDdarma Kumandanı, 
Kolorduda& bor zat w heın<!lı ..,ıırimlz

deki blltüıı. d&tn. m\idiirieri olınalı: Uze
re ,Yirmi ldli !itini< edecektir. Top
lantıda, tehrln uıauml pasif korunması 
lııususunda icap -.ı tedbirler sörüıü
lüp bazı n:rarıar alınacaktır. 

Milli PiYANGO 
4 üncü tertip 2 inci çekilit: 

7 Birinci Ki.nan 

BÜYÜK IKRAMIY 
(40.000) LIRADIR 

Teselli 

Pitin tndur : 
İkra~ İkramiye İiı:rarniye 

adedi milttan Tutan 
Lira Lira 

l 40.000 40.000 
2 10.000 20.000 
5 5.000 25.000 

10 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 

160 fi()() 7$.000 
300 100 30.000 
eoo 50 30.000 

3.000 l<I 30.000 
60.000 3 180,000 

47 80 3.?60 
Mülı:afatı 

64.205 543.760 

Bu çekilişte tam bilet (3) liradır. 
Yarım bilet bir buçuk liradır. 

İkramiyeler hem miktarca hem 
adetçe fazlalaştırılmış, ayrıca orta 
büyüklükteki ilı:ramiyeler Çoğaltıl
mıştır. 

Devamlı biletler haricinde de -
vaınsıı: biletler de satışa çıkan! -
m.ıştır. Bunlar da ayni :fiaUara sa
tılmaktadır. 

Devamh biletin faydası, bir bi
letteki numaranın bir plAnda üç 

defa tecrübe edilmesine lmk.ıln ftr
mesidlr. 

Devamlı biletlerin her ayın 2 in
ci günü .akşamına kadar mesıelA 

bu sefer 1 inci kinunun 2 inci gü
nü akşamına kadar değiştirilmesi 
Lfizımdır. Bu tarihten sonra bilet
ler ba:skasına satılabilir. O takdir
de eski biletinizin şansını artık blr 
defa daha deneyemez.siniz. 

Musolini bu tarihi saatte Faşist caklarına kanaat getirince, onların 
Partisinin faaliyetinin ~ütün saf;ı.- d k Ü · dTk Biletlerinizi değiştirmekte veya 
hatını kuvvetlendirmesi lüzumunu yar ımına koşma zere~ şım ı 1 yeni bilet almakta acele ediniz. 

ihtar ederek Sı. 1 .,_ altınıla bır· mil- hadiselerin inkişafını takıp etmek-
..,, tedir. Fakat, Alrnanlann İspanyayı Toli sizi bekliyor. 

yon İtalyan bulunduğunu ve daha harekete ııetirmek suretile, İtalya· 111••••••111•••••• 
sekiz milyonun silfilı altına alına- ya dolayısile yardımda bulunınağa 
bileceğini söyliyerek sözlerini şöy- çalıştığım İspanyol Hariciye Nazı-
le bitirmiştir: , t 1 rının ve onun arkasınnan ta ya 

·Almanlar ve biz İtalyanlar Nor- Hariciye Nazırının Berline gitme
veçten Trabjusgarba kadar Avru- !erinden istidlal etmek müınkün
panın kalbinde yüz elli milvon- d 

1 imk!ı- ür. luk sağ am, az· -aı ve müttehit Abidin DAVER 
bır kütle teşkil etmekteyiz. Bu 
blok zaferi şimdiden elde tutmak
tad1r .> Peten Lilyono gitti 

istanbul 5 inci İcra Memurlu
!'/u.ndan: 

1 - Niko Pozin ve zevcesi Kos
tantiniya. 

2 - Kardeşi Meleli. 
3 - Babası Pozin. İstanbul At>!< 

Alipaşa mahallesinde Tavukpaza
rında 145 No.lu maruf Arnavut ha
nında mukim iken helen ikamet-

ROYTERE GÖRE MUSSOLtNİNİN 
NUTKU Lyon, 18 (A.A.) - Maresal Pe- gfilıları mechul. 

ten saat 9.30 da Lyona muvasalat Kold Gişarın İstanbul Asliye 
Londra, 18 (A.A. -Reuter diplomatik etmistir. 4 üncü hukuk mahkemesinden a· 

muhabiri bildiriyor: leyhinize aldığı 2500 liranın ücreti 
Salahiyettar Londra mahfillerine gö. vekalet, masarifi muhakeme ile 

re, Mussolinınin bugünkü nutku kolay SATILIK tahsiline müteallik' olutı 20/3/940 
bir zafer ve ganaimden büyük bir his- Miik 1 vaziyette lderrüaı 1 tarihli 38/679 ve 40/127 No.lu ila-
se hakkındaki İtalyan ümitlerinin ta- ~ 

70 100 
b'admda bir rom dairemizin 940/4508 No.lu 

mamile boşa çıktığı. hakkında dünya- ve mo nle X e dolayısile infazı sırasında vukarda 
nın her tarafında mevcut bulunan ve matbaa malı:bıesl oalllıktır. yaıılı ikametgalıınıza gönderilen 
İtalyada glttikçe daha ziyade umumi- Babıfili Acımusluk 8 No. da S. icra emirlerinin arkasına teb!ij! 
Ieşmekte olan ııissiyata ~' 1!:o;yınası j Kemale müracaat. memuru tarafından verilen meş-
istibdaf eylemektedir. •••••••••m•••ml ruhatta ııneZ'klir ikametı?filıta bu-

lumnadığınız anlasılrnış ve İcra 
bakirolii(inın 19/11/940 tarihli 940/ 

Sefirler irıparator ve krallan namına L§kin, rahip Yorgi mefsedetlerlle 7wı No. lu kararile icra emirlerinin 
şu yolda inci! üzerıne yemin etınl§]er- ortalığı altüst ediyordu. (15) ııün müddetle ilanen teblii<> 
di: Rahibin maksadı kraliçeyi hüktlınet- tensıp kılınmış olduğundan Js,bu i

- İmparator ve kral söziyle bu mil- ten feragat ettirmek, Erol lı:ıt'asile ıan tari.hınden itibaren vu.karda 
salahaname ahkamına riayet olunacağı. F yazılı bor~la masraf, fa:izı·n ve u··~ (TransilvanyaJ Macaristanı erdinanda ' ~-
na yemin ederiz. reti vekfiletle ödemeniz lazı:mdır. 

Hatta, sefırler daha ileri giderek, terkettirmek. bu sayede Kardinal killi .. Borcu ödemezseniz borcun ta· 
sulhun cjddiyetine delil olarak blr mu .. · hını kapmaktı. mamına veya bir kısmına dair tes-
rahhasın daima istanbulda kalacağını Rahip roıünil millremmel oynuyordu. limat iddianız varsa yine ilan tari· 
soylediler, Teşebbüsünün netıcelenmesi için ihtl- hinden itibaren (l~ J!Ü11 icinde 

İstanbulda kalacak olan sefir Avus- yar etmedik bir yalan, icra etmedik: bir tetkik merciine müracaat etmezse-
turyanın birinci &efıri idi. Hep bunl1ı- l •ahtekarlık bını.ktlb yoktu. n iz Temviz mahkemesinden veya 
ra rağmen çok geçmeden le<:avüz baş- Rahıp, anı sadakat suretinde BabıA- iadei muhakeme yolile ait olduı!u 
lamıştı. !iye temİllDame yazdığı gün, aynı Jı:a. mahkemeden yine bu müddet i<;e-

Falrnt, bizim Sancak Beyleri tetikte lemle Ferdınandı tıecavfue davet eder- risınde icranın ııeri 'bırakılması 
idiler .. Her tecavU2u büyük darbelerle dl. hakkında bir emir l!etirme.zsenlz 
karşılıyorlardı. Rahip, çok yaman bir herifti. İki yüz. icraca hakkınızda cebri icra sure-

İstonı Belgrat Beyi Velican l!e:r bir lü sahı.ekar bir phsiyetti. tile ıdyaben devam olunacaih lüzu-
dcta uzak.L."lra kadar maiyetindeki a- Fakat. Budln~ yeni tayin olunan mu icra emrinin tebliğ maka.anına 
kıncllarla tallln ;yaptı. Ortalığı yalap Be ı b · 1 k (l") ·· d Y er eyı Kasım P!l§arun gözünden ra.. kaim olma ~e " ııun mü -
yıktı. htbm entrikası kaçmadı. detle ilan olunur. (517) 

Macar kralı Zapolyanm gençliği ha- Tecrübeli bır devlet adamı, aynı za-
aebile valdesi hOkOmet niyabetınde d b. --~ lan K l!lll•• • man a ır ~uar o asım paşa, Dr. Dısuı 8amJ 
idi. Ölen kral Yaııos mfi•avir makamın- ı tasU -"'"in ah alini ~ casus arı vası e ·~ v JS T' _.F.t'• OKOK 
da Uti lrişıyi teY<:ılı etmişti. tesbit eylemiştir. "' ._ AŞISI 

Bunlardan biri rahip Yorgi, diğeri Kasun paşa, rahip Yorgi huzuruna 
Petrovıç ıdfler. Zevctnın vasiyetini lı:ra- ve, iki yüzlttlüğünü, çevi.İ-me.lı: lstedlğj 1 
ilce hüsnükabul etmişti. Pelroviçten ıa- dolaptan padipba bir h@erci ile bil
dakatten blJi);a bir ııey ıôrdüğü yok- dırdi. 

w. (l>all& vırı 

İstafilolrok1ardan mülıevellit er
genlilı:, lı:aa çı.banı, lrol~tı çı

banı, arpacık ve bötüi:ı cilt hasta.
hklarına kllJ'şı peJı:. -li bir ....ıır. 

Dlınon:rolll Ho. 113 

1.GENÇLIK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 

!ıte yUksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini sjze 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

~ KREM PERTEV: Bir tu· 
vale! müstahzarıdır. in
ee bir itina ve yapılışın~ 
daki hususiyet itibarile 
;yüzdeki çizgi ve buruşuk
hılı:Jarın teşekkülüne mA
ni olur. Deriyi genç ve 
gergin tutar. 

il- KREM PERTEV: Bir 
Güzellik vasıtasıdır. Ge
nişlemiş mesamatı sı

lı:ıştırarak ciltteki priltük
v-: kabarcıkları giderir. 

Cil ve lekeleri izale eder. 
T~i mat ve şeffaf bir ba
le eetirir. 

3- KREM PERTEV: Bir cilt 
devasıdır. Deri gllddelerl
nin ifrazatmı düzeltir. 
Sivilce w siyah noktala
rın fıezabürllne mAni olur. 
Cilt adalesini besliyerek 
llmvvetlendirir. 

Kanı ciltler İçin yaib Ye yailı ciltler için yağıız 
husuai tüp Ye "MZolan vardır. 

lstanbul C, Müddei Umumiliğinden: 
İstanbul ceza ...., te.ldf evine ait ve odun ile ısıtılan hamam külhanl 

nnür ile ıaıtııactılı: ııekle tebdil edileceğinden bu hwsula la!ip olanların pa• 
zaı·lık yapllınak üzeı-e acele olarak İstanbul adliye levazım dairesine müra .. 
eaat etmeleri illlıı olunur. cl0980> 

Beyoğlu Vakıflar direktörlUQUnden 
Kiralık Emlak 

Semti Mahallesi 
-~~~~~~~~ 

Sokaiı N11JDa:-as1 Cinsi Aylıi:! 

Beyuglu 
Pangaltı 

Taksim 

K. Mustafa Çelebi 

Şdıit Muhtar 

Tel 16 Ev 45 
SeYmen 10 Ev 7 

Abide karıısı 1 ci kat 9 nwnara oda 30 

Yukarıda yazılı emUllı:in 31/5/941 gününe kadar kiraya verilmesi uzatıi· 
mııtır. İhaleleri 21/11/940 Perşembe günü saat H de yapılacağından İste!<· 

1 
lilerin % 7,5 pey paraları ile birlikte mezkOr gün ve saatte Beyoğlu Vakıflar 
Müdürlüğü Altarlar lllüıneyyizliğine nruracaatlan ( 10929) 

SANTA 
Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay ve müessir bir müatahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kartı gayet tesirlidir. Banak Solucanlarımn büyüklerde 
ve küçüklerde ~hep olacağı tehlikeler göz önüne alına· 
rak Solucan lıutalıklarında bunu kullamnalan faidelidir. 

• 

Hekiaı.leriaıhe ve ha.l'DWnl tavsiye edilen bu müstabsu' her 

emnJtuede ı.IUDU'. 

Kutuau 25 kuruıtur. 

Haydarpa~ lisesi safınelma komisyonundan 
Haydarpaıa lisesi pansiyonu yatılı talebesinin Mayıs l9U gayesine kıl· 

dar 178.000 muhtelif paf';a çamaşırının yıkattırılması Iı:apalı zarf usulile elı:• 
siltmeye konulmu3tur. 

Eksiltme 21lJCI.940 Cuma günll oaat 15 de Beyoğlu İstiklfıl cadd!4oi Kari 
man karşısında lıseler alım ••tım komisyonu binası içinde toplanacak komiS
yonda yapı1acaktır. 

Tahmin bedeli •6850> lira w lllt teminat •514> liradır. 
!•tekliler -!nameyi okulda görebilirler. 
Eksiltmeye girmek i.ııteyenlerin fartnamesinde yeztlı vesaik, ilk teminal 

Jnakbuz veya banka me.lı:tubu ile blrlilı:te tdtllf mektuplarını eksiltme saa• 
tinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde baıkanlığa ver· 
mel eri. 

Zarfların lı:anunl fCkilde lı:apatıhnıs olması ve posta ile gÖ!)denlecek tel<-
llf mektuplarının zamanında e•lmiıı olmaları h\zımdır. ,10762) 

Manifatura ve 
Tuhafiyeciler 

Müstahdemin Cemiyetinden: 

\ 

~.İotanbul 4 iincil İcn Memurluillll" 
ılaıı: 

Feri.köyde Bahçe sokağında SelAJ!l<' 
&partımanında iken halen ikametgW 
meçhul Hasan İhsana: 

1040 İkincileşri.nln 17 fnci sabahı ak- Dairemizin 939/879 numaralı dosY•' 
1ıedilen içtimada ekseriyet olmadim- 61Dda Imar bankasına olan borcunuı· 

dan mezkOr kongrenin İkinoiteşrinln dan dolayı ipotekli bulunan BeyoğlunıJ.I 
22 nci. Cuma a.Jı:pmı. saat I9.30 a te- j Feriköyde Bahçe sokağında eski e - ıo • 
hir edildiğinden yevmı mezkfirda arka- 12 - 14/14 mükerrer · 27 29 2/8 ,,. 
•··Jann B oğlu Sakızağacı cad. 2 N ı 7enı • ' ..... ey 0 • tal ;ıı;, 71; 73 numaralı sabıkan .fi' 
la apartımanm 1 No. lu daireoindeki halen apartıman ile Beyoğlunda gıııll 
C . tin MerUzine •-ın . . .... emıye '"""' erini dile- Mehmet mahallesinde Bodulla cad-
~. ~ıt 

• eski 9 yeni il sayılı kAğir haneye eJY 

ıtUZNAlllEt MtlZAKEBAT vuJru:! marifetile 2 ve 3/10/940 tarjlı.İ•' 
l - Ni.ıamnamemlzln bazı maddele. ' de Iı:ı;yınet talttir edilmiş ve mahaıW" 

rinin ladili. de vaziyet ve takdirt kıymet raporlll11 

2- 1940 &en.esi vuld•t ve masarifa- tanzim kılmmıştı.r 
tın tetlı:ilı:1. Bu muamele gıyabınızda yapıldl~ 

8 -1940 • mı ......ı bll~ - dan ...., ikametgabın:ız meçhul bu)uııdıl' 
clilri. ğun.dan 103 üncll madde mucibi1lı:I 

4 - İdare hcıetimi>Xl.e ınflnb&I Aza yapılaeak davet tebliğinin 15 gün ınU<l' 
seçimi. ~etle ilanen yaplmasma İcra HaidııVl' 

1 - Beıı 3'eddt ba aeçiınl. jlince karar verilmiştir. ~ 
Tanzim kılınan raporları okuyllP 1' 

diyeceğiniz varsa 15 gün içinde bl~ 
meniz lüzumu tebliğ makamına 

imtiyaz Sahı'lıi w Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Dasıldıiı ~ 

olmak tızere ilAn olunur. ($.IJJ 


