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Ankara, 19 (A.A.) - C. H. Par- ı:-· 

tisi Meclia Grupu bwıün •19/11/ 
!!4-0· salı ııünü sa.at 15 te Se.ıt.u 
meb'usu Hilmi Uranın reislij!inde 
toplandı: 

Şehrimizde geceleri yapılan vapur 
lOitalyan tayya- eferlerinin kaldır.iması muhtemel 

' resi düşürüldü ilk: Yeren ampullno lrullanılabile caktb. 

• 

~, . ' 
lngiltere 

Silah alhna alınan 5 mil
yon kifilik ordu kamilen 
tümen halinde te§kilat· 
land ırılJağı zaman, l n,İ· 
lU; ordusunun ilk darb& 
eini ltal;yanın ye.-.İ mu-
1-ldertlir. 

Celsenin açılmasını lllfileGiıı 
kürsü~ ııelen B~ve!dl Dr. Refik 
Saydam vaziyeti hazırımın ica!Jet. 
tirdiği bazı b1.16Us hakkında Koor-
din88J'()n heyetinin alımn96!na lü
zum ııöroü~ kararlar milli !kıı
runma kanunwıdan bazı maddr1

: 

!erin tadiline lüzum g~ir 
mahiyette olduğundan btıltiııle bu 
bapta Büyük Millet Meclisi
ne takdim edilecek kanun pro
ıesının evvelemirde Grup İ
dare heyetince teskil edilecek bir 
lromisyooda tezek.kür edil.mesı hu 
rusunu muvafı.k telMdti etmekte ol 
duitunu bildirmiş \"!! milli i<orun
ma kanununun tanrlıninde oldu
ı'!'u ı?ibi bövle btr lromisvooun te
~kkiilüne Grup Umumi Heyeti-

ITAL YANLAF\IN ERZAK 
VE BENZiN DE.POLARI 
YiNE TAHRiP EDiLDi ---··---
Yunanlılardan mürekkep 
bir grup On iki adaya 

Dün saat on dört buçukta, Vila
yetle. Vali ve Belediye Reisi Lüt
fi Kırdarın riyasetinde bü~·iik bir 
toplantı yapılmu,, şehrin umumi 
pasif korunma" hakkında karar
lar ittihaz edilmiştir. Bu toplantı
da, Vali muavini, En1niyet. Müdü
rü, Seferlıerlik müdürii, lslanbul 
Komutanlığından bir zat, jandar
ma komutam, İs.tanbuldaki biiliin 
devair ınüciürleri bul11nınuştur. 

Hava taarruzu ve pasif korun
ma tecrübesi hazırlıkları ikmal e
dilmediği için, bu tecrübelerin mü
nasin bir zamana tehiri mu,·afık 
görülmöstür. Yakında, gece ve 
gündüz birkBJ: deneme yaınl..,ak
tır. 

Işığın dışarıya alı:.oedeblleceli bütün 
pencereler, kapılar, cam tez-aslar, ca
.mekfuılar. koridorlar ve mümulli men_ 1 

fezler, haaıl4 aoka&a, bahce:re, avh17a · 
..., dışarıya açılan btttün lı:apılar .,._. 

Almangagı 
istilaya lıa
zırl anıgor 

!rede ışı.k geçmez tertibat yapılac91ı:tır, Londra, 19 (A.A.) _ Ordu ııe mu.-
Çok girilip çıkılan umumi binalar, terekeıı hareket edeeeJc olan bir İnılllır 

ma~azdlar, lokantalar, sinemalar, b.b- bava kuvvetleri kumandanJıiuıın tesi ... 
rikalar ve benzer mahallerde içiçe ~ si, burada İngilterenin kıt'a üzerinde 
pılacak !ki k&J>lll!l1 aynı zamanda açıl- taarruza geçmek için bir ordu hazırı.. 
maması l<;in bölmede ya bir belı:çi bu- dıjjma deWri eder gibi tealtlri oı..... 
kmdurulacak yahut otomatik tıe..W..tla malı:tadır, 
bu il Wınln edilecektir. mulıabirl, devAsa ta~ imal ... 

O 
ngiltere, bir taraftaıı. ılo· 

nanm-ile harbin ~
danberi denizlerde tamin 

etmiş olduğu hakimiyeti perçinler
ken diier taraftan da gittikçe ar
tanı......, erduııuJıu, yalnız bir~
dafaa vasıt11S1 değil; bir taama: ... 
lihı olarak da kullamruıktadır. Bu 
arada, İngilb kara ortlusu da, ha
kikaten hullllllah bir faalivetle ye
ni b"'tan kunl)maktadır. 

Malfun ohhığu lizere, İnciltere. 
e•aslı hir kara ordusu teşkilincle 
bu defa da geç kalmıştır. Bıı ont ... 
llun, 1935 martında Alırumya, Ver
in)· muahedeoıinin askeri hii1dimle
rini yırtıp attığı günden itibaren 
lıunılmajta Mtlan- lbım plir
ken şahsi hiil'riyetlerine ~ 
lü fazla olaa İllgiliz milletiain lıa" 
şıada o sll11Mln1 Çör(il ııfbi enerjik 
hir lider bulunmaması yiizllnden, 
bu ~ ancak 1939 bahannda ı.,... 
lanm!ffı. O.dan sonra da, acele et
nıe~e lüzum görülmedi; ancak 
194@ -ynmda, Çörçil iş ıı..
&ddiJden -ac1ır ki ineiltıoıre. 
milli müdafaa işleritoe buıt lllQ· 
"'tle ııarıldr fakat Fra-nın ı;ıil
kilve~i ;e bu esnada lııgillz er
d""uaıuı F1andre mubarebeBile 
böııkerk tahliyesinde takrilım 80 
bin ki~ ve 11118 top ile lıoütiin alır 
Dıabemeslni uyi etmesi, kan or
dusıuııuı adeta yeııi ıı..tan kunal· 
nıa- kap ettirdi. 

(Arkaaı Sa. 4, Sü. 7 del 

Musolinlnin nutku 
etrafında tefsirler 

---·ı---

Nevyork Timeı'e göre 
Hitleria Musolioi1e 

kızdığı anlaşıh7ormuı 
Londra, 199 (..,..A.) - Rcuteı· a

jansının diplomatik muharriri ez· 
cümle sunları vazıvor: 

Bapddl Dr. BEF1K 8AYD.t.ıır 

Ribentrop 
Ve Ciano 

• 

ani bir baskın yaptı 

Belgrat, 19 (AA.> - Y~oslav • 
Yunan hududundaki muhırlıir !er
den gelen ve henüz teeyyüt etmi
yen haberlere göre, Görice şehri 
bu sabah saat J de Yunanlılar ta
rıtfından zaptedilmiştir. 

Bu hıtberden evvel alınan en 
son malümat şehrin her taraftan 
muhasara ~ ve İtalyanların 
ricatine a<;ı.k olan yegane yolun da 
Yunan toplarının çapraz ate:oi al
tında bulunduğu merkezinde idi. 

Belgrada gelen haberlere naza
ran, 139 tankın ve 1200 hafif mit
ralyözle 400 ağır mitralvözün Yu
ııosle.v makamlarına teslim edikli
i(i bildirilnıektedir. 

(Arkası Sa. t, Sü. 1 de) 

Yarın Viyana~~ Kral Boris 
~acar .. ~~şvekıli H it 1 er i 1 e 
:~: l~(~.~ş~:~ Go r o ş t o 

vekili Kont Telekı ve hariciye na
zırı Kont Csaky, Alman hüldlme
tinin daveti üzerine 20 t"4J'inisani
de Viyanaya muvasalat edecektir. 

Viyana, 19 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: Almanya harıcıye na
zırı Yon R;bber.trop saat 17 de hu
susi trenle Salıburgdan Viyanaya 
gelntiştir. 

On dakika sonra, İtalya harıciye 

1 
nazırı Kon~ Cianonun hwrus.i tre
nı Viyana istasyonuna girmış ve 

1 
Kont Ciano ·Yon Ril>bentrop ta
rafından karşılan.mıştır. 

Macaristan, Üçler Pakbna mı 
Giriyor? 

Budape:şte, 19 (A.A.) - Reuter: 
Macar başvel•ili Kont Telekı ve 
harıciy" nazırı Kont Csakynın ya
rın Viyanaya varacakları Budapeş.. 
tede teyit edilmektedir. 
Öğrenıldiğine g{ıre. Kont Teleki j 

ve Kont Csaky mılı ver le japonya 
arasındalu üclü pakta Macarısta
n ın rmzasını koyacaklardll'. Maca
rıstan ile mihver arasında lnkışaf 

-Bulgarlar gizli tutu
lan bu ıeyahate 

~he~miyet veriyor 

Umumi bina, aparlıman ıibt ...- muhabiri, Deva&a tayyareler imal .,_ 

< Attaı s.. t. Sü. • ela) 1 C.Arlaıu s.. 3, Sü. a de ı 
Dün itti.haz edilen kararlara göre, 

yarın akşamdan itibaren harici ışıkla

rın ve nakıl vaın taları 11ıklannın, Birin· 
cikftnunun birinci akşamından itiba.. 
ren de dahil! ışıkların söndürülmesine 
başlanacaktır. Haz.,.lanmış olan pliln 
mucibince, ,ehrin muhtelif yerlerindekJ 
lambalann kaldırılması işine dünden 
itibaren başlanm>Ştır. Bu iş, dört günde 
bitecektir. Plfına göre, şehrin muhleli1 
yerlerindelti 7000 !Amba yerlerinden 
sökillecek, muayyen yerlerde 150 ye 
yakın, mavi ışıklı !Aınba yanacaktır, 

Yann akşamdan itibaren, geceleri 
sokaklarda muayYe:D yerlerdeki lfunba
lar yanacak, nakil vasıtalan da, ittihaı 
dilen kararlar daİn!ı!inde 11ılı:lannı 
ınaskellyec:eklerdlr. Preııa Pol ~IQı _,_ la --·••la• Gi1riııcta _..._ 

UlllUMİ VE HUSUSİ 
BİNALAJUN TENVİRAn 

Pasif korunma nizamnamesi hüküm
leri dairesinde olmak üzere alınan ka
rarlara göre, umumt ve hususi bina
larda ve bütün binalarda dıo teovlratı 
ve bu meyanda vitrin tenviratı, qılıı 
ve rekl.iınlar, cephe tenviratı w bina 
numaralannın 11ıklandırılması yasak
tır. Her ne tekilde olursa olsun barice 
,.ı1ı: -1< her \ilrlll vasıtaların dışa
rıda .YBkılması ve kullanılma11 mem
nudur. 

Husus! Ye umumi binalarda tenvira
tın harice karşı maskelenmesi rnürnkttn 
'llmadığı talldirde zayıf votluk mavi ı-

Büyük Millet 
Meclisinin bu
günkü içtimaı 

Ankara, 19 (İkdam) - B. Millet 
Meclisi varın 1 buguıı) toplanacak
tır. Ruznamede çiftçi mallarının 
loorunrnası ı:ıaıduncıaki liıyiılıa da 
vardır. 

Türkiye - İngiltere adli müzahe
ret mukavelesine müzeyyel layiha 
ruznameve alınmıştır. ..._.....,...., ______ .,.._~ - ASKERi MUHAKEME • 

HA v A HAR BI USl1LÜ KANUNU 
Askeri mul.ake>me usulü kanu-

1 nunun 53 üncü n1addesinde yapılan Dün ngı"ltereye tadilde. sefeı·beclikıe veya harp 
tehlikesi olan hallerde, askeri ad-

hı• çbı· r hava hu-- llye kadrolar; ;·e<lek adli hakim
lerle. yedek subaylardan hakim sı
nıfından ;;ayılan vazifelerde bu

CUm U yapılmadı ıunmus veya avuıtııtıık etmiş olan-
lardan ikmal olunacaktır. 

• 

Italyanlar 
Yugoslavyayı 
tazyik ediyor 

Belgrad, 19 (AA) - Avala ajana 

-1ıdaki tebiiii neşre mezundur: 
5 Sonteşrincle Manastır'ın bombardı· 

ınaru hadiaesinı tet.lti.k eden tahkıkat 
komisyonu. Manashr üzerine dl.işen 
bombaların İtalya hava kuvveUerine 
msı.sup tayyare-le-r tarafından atılm11 
olduğunu tespit etınlştir, 

Kraliyet hükiuneti bu ayın 12 sind~ 
tahkikat neticesini İtalyan bükt1metine 
bildirmiş ve bu hususta kendi !oralın
dan da tahkikat yapılmasını rica eyle-
>nlşt!r, 

• 
lngilizlerin hava akın. 
ları devam ediyor 

İtalyan hükürneti 18 Sontevrinde ce. 
vap vererek filhakika bir yanlışlık yü
Zti.nden İtalyan tayyarelerinin Manas
tır1 bombardunan ettiklerini bildirmiı • 
ve bu hususta teessürlerini beyan eı
ını,tir. (Arluısı Sa. 3. Sü. 1 de) 

••wuuıı·nıuıı•wu•-
G Oı n Oı n içinden 

uatan ın 1 tikllile hürmet, lıll: lllr ..,. Jnememe1<> n ı ıüınlılan ııe yujruJan .... bir tehdit kuvvetlerine mensup bir bombardıman 

Londra, 19 (A.A.) - Resmen bab9r 
olmdJğına göre, dün ıece İngiliz hava 

Mayıata8Jıeri, İılgiltere, lrilyilı: 
bir kara orılusa vücude getirmek 
için cıuıla haşla çalışmaktadır. 
Şimdiye kadar birçok sınıflar si
l?b altına çatırılnı.ııı, bıuılardan ta
lım •e terbiyeleri ikmal edileı:ıler· 
den alaylar ve tümenler teşkil 
edilıru.tir. Mevcudu 1 milyon 
Ta.ı bin 1ri4iYf bulan Vatan Müda· 
'-11a1 teşkilitıadan başka, ~.Çörçili.11 
laııt'ruz ord-• denilen lriiyUk hır 
kara ordon knrulmaktadır ve 
8ii.Ylik Baritin tttrübelerinden de 
lstifaııe edilmektedir. Dün gelen 
lıalıerıl!ft pre 1905 c!oğumlular 
~a Yıılunda ııiliıh altına çıığınlmak 
ütere luı:vdolunmaktadırlar. Bu11-
l~r, 35 y~ ...... oldukların~ göre, CArbsı Sa. 3. SU. 1 de) (Arkası Sa. 3, Sil. Z de) 
Jltndiye kadar, 15 sınıfın sılalı al- ----------,----
l:ıııa davet edildiği 11nlaşılıyor. t k 1 d filotillin Almanyada petrol teoiaat.ına B " •• •• ı U. da clWaııclınhın _,,. Ttlrk tahlil 

Ugug""U IAboraluvarlanndan ıeçJn. ce . ve zorre-
hücwnlar 7apmı,ıı.r. lerine 8)'J'llmca IU neticeyJ veriyor: 

lı:ı:.oııdr. haberlerine göre pek ya- . B a z 1 m 1 n a a a r a '?da Çörı;ilin taarruz ordum 5 

:'ıl~on kişiye baliğ olacaktır. Bıı hd • d • ı • Dalı.ıLonlıdr~_1:_9,yet(A.A.J - Hav~ ~e Fon Papen ıeJJyormtıf. Fakat, 1uı .... cİırtiklAlden malırumiyet, esarete <la-

tebli"'·· ·••.uuu Nezaretlerııım daba örıoedeı pldi. Bu Jıavada ilk bu· Yel, &evle ve khıre inzibatına celp, is .. 
Sofya, 19 (A,A.) - cReuten : ,.,... . .. . nma çarpan: cDoııtlult:, lltlJcWe ı.a.-, llımara fınat UVan• bir tedbir. 
Dün akşam geç Y8kit nesre<1J1aı reo- Queuıı, İnsıiltere uzerinde hava hlç bir ...,. lıltememek Wlanndlm ,.... _ Bu bahıü ner..dıın çık 

hlil:vor. kişinin, en geç liliıh altı· ı t t 
D~ alın.a~lan henüz tali~ ft ter: tren er a 1 e 1 ıyo r bı Velerını ikmal etmena1', mesela 
1!105 sınıfı, hattiı talime başlama-

mı bır tebliğde deniliyor iti: faaliveti olnıamıstır. Yaln12 Kent ~-"- ••~- tu ,__ aııaıı ver!vorsunu 
1 

arıyor ve 
K ti x...00 b. k" · . _.....,.., .,.. mili._ ,._ra var-~· , z .... 

Pazar günü Beritne ıitmelı: üzere on u.... a ır oy cıvarma bır da f _,__ b' - ~- .•. ~.... Demeye llizuın voktur "''-•~· 
k bomb -"'-.. b '-·-'- o:rmımu - ır -~ • , • "'~"'u dam· Sotyadan bareket eden Kral Boris, '·ac 

8 
....._ .. ~ ve U uunwa- Almmıyada ytlkıelt kimya AD~ var- IU• ilzorindedir· cYenı niz· m> 

ıruş oldujtu gibi, yeti~irilen asker
lerılen birlikler teşkili de. erlerin 
lalim ve terbiyesi kadar kın bir 
Zaınaııda 'başarılamaz. Bnnunla be· 
•aber, İ11ıı:iliz ordusunun, bu har
bin 15 inti ayı sonunda leskil ede
bildöw; tümenlerin 1914 - 18 harbi-
. ~ ' d ııııı 15 inci ayı sonundakinden a-

ha fazla olması Jiızım gdir. Bunun 
iki sebebi vardır: Bu defa, İngil
tere, mecburi askerliği, harpten 
dört ay evvel kabul ettiği hal
deı PeC"en harpte iki sene son
ra kabul etmisti. Büyük Har
bin 15 avı içinde, İngili~ kara or
du.;u, Fransız cephesinde. ('anak
~alede, Irakta, Sii,•c\·s kanalında 
ıliıh .. harbedivordu; bilhassa, Fran· 
sız cenhesi ile Çanakkalede azim 
Z&\~at '·erivordu. Hu defa Flandre 
muharcbel~rinin mucip olduğu 
lakrihen 8U.001ı kişilik zayiat. Bii· 

(Arkası Sa. 3, Sü. 7 de) 

(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) .lar ne hasarı ne de telefatı mucib dır H ttA -·"·~·"--·· llAçJann çotu_ Yeni . · ~ . · 
olmustur. . • a.......,_.... . nızam ... demek, <Türkiye yeni 

Istanbul - Ankara' Izml·r- Bandır- ---;:::===::::--- ingilterenin Bir Haftahlı: ""<1a orııdan ıetırttrta. Fakat, Tllrld- ~ı .kabul edecek> demek TOıitiye 
BU G ON 1--- Hava Hücumları yede :;:::;1 W>oratuvarlan ., yülı:- ::: 0 1'."aktan feragat edecek, 

Ad f 1 • Loncfr 19 (A.A.) R ter· - " · eınır ve kwnanda1JD• labt ma Ve Ankara - ana se er erı Leon Blum'la 1:1 ~ a, lsaıri sabah- : clıe- Bu - Tdrlı: lilmrillrlerinıleıı ceçlre- o~ .. demektir. Bunu böyle dPmelr, 
h~ın. . de •- _,, ~ : ay lru bilmek n Tllrlt mileltbıln bumuna ııln.. diJoebllındt için ya Tllrk'U hiç tonıına-• d J t J k nen ıçın .Lugul2 ava Y.. cllrebilmelı: için Y• çolı: eilr'et.lı:Ar olmak !lllf olmak, Yahut ta Tllrk'll •Kanan 2 3 i k İ n C i t e Ş r) n e a Z a J aca y s (Arkam Sa. 3, Sti. l de) yahut ta "'1ret ettijlmJa Tllrl< tablil ıt~ laJUnak IA:umdır. Ve cZaten harbin ba-

a r 1 m a a t boratuvarlarına ltlmırt etmemec 1'- tıındanber! Almanlarm yapt>tı hata, Ank ... , 19 (A.A.) - Bize venlen 1 saat I0.05 de hareket eden yolcu U'en1e- Bir T. vzib mnchr. Sbaet ve politikaya lellııce halanın en büyiljll de bep budur ve 
resmi malümaia ııazar•n, mevsım ve va_ 1 n 231 IJ '1940 tarıbınden ıı.ıbaren ı,üye.. Türi<iye, tarihi Y....-tan Türk ~ 'Türtr.'11, TüddYedekl ruhu anlıyama. 
zlyeti hazıra dolayıslle bazı mınt.ıkalar- ınıyeceklerdır. yazan: Nizamettin Nazif Dünkü nüshamızın birinci say. devamıdır. Yani bOy(IJı: ım~·atorl""'- ınalı:tır. J'illıaklka Tllrltiyede yeni ni-
da yolcu trenlerinin tahd,dıne lüwın gö- Bundan başka Ankııranm Adana ile fasının döı'<lüncii sütıınunda Ana· lrurmuıı, ;,edj cll>ana ~ """'' _, vıınıır. Ve onun parolası ftldur: 

- Ya-
1 

.... IQfıı4a dol · mı Berlindeki bir _ IADWı A~tllrtı:'tln kurdutu, llfilll .,_. İn6' rülmüı o:duğımdan Ankaradan Haydar- mütekabil münasebatı haftada üç riln u aıans n yarı lıtlkmetmit dünyayı ...,
1 

M ..... 

paşaya her gün aaat 17 de salı, çerııam- . ~ ~~. .,_ temin edilmıt y R resmi .kayııaktaıı naklettiği habe- altında tukn arca idarem nllnlln ııellınetle, dilıilstlükle, emniyet-
. - Tor06 stir'at a•--n ~ A 1 N ·--ol rın bA•lım •""'"'kiye yenı' ,,; •• _. Ull bir milletin ve o neoll- :ıe bQt6nllll<le yür(ittütfi nizam • ba cuma, pazar günlen saat 8.20 de, k la ,_,_,,,., ,.,,_ -. ,.,. ~- -- larin de HaJ~ .... , • · 

' Ank be .. olduğundaıı bu atar nn .. _. •-- dahil> -klinde A•'--••tır. u-"---lti vamı. ~. onlar - Bler Fon Papen bmıun dışındaki "' Haydarpaşa.dan araya r gun saat ._. ~.u..... .1..ı..a.m.ro; diinkü 1 ,,,. 
14 25 !<ı ve Alı, perşembe, cumarteal, !erde yani Ankaradan cuma, pazartes~ yakın tarihten aslında «Türkiye yeni nizama da- ÇO<:ukJar ... hnparatorlul< yo- umıı ve Almanyanın bu baptaki tasav-

, günleri ııaat 9 da hareket ed"" çarşamba günleri, saat 12.45 de ve A- hilıniş, olan bu ~ •mJ4> luDds Yeni bevıeoe ıeıe.. devletler. wrlannı bize anlatmalı: için t~ edi-::ı:rıe, haftanın iki gününde İstanbul danadan Cuma, Pazar, Çarp.mba aaal ıayfalar Wıikasının bir tertip sehvi olarak Elbette ki, Tfirit iyiyi ve ltötQyfl dar- yorlorsa hakikaten ve cidden llllhmet 
vapurları ile Bandırmada buluşm.cyaıı 13.30 da hareket eden muhtelit katarlaı • • • çıkmamış bulunması ehemmtyeı- bal temyiz ve lefrilt ldraltindedlr. buyuruyorlar! 
ve Bandırmadan salı, cumart<'Si günleri. da 22/11/1940 gtinünden ltibareıı ..,_ Yazan: Hikmet Nisan 'siz de olsa manayı zi.fa uğratmış- Simdi gelelim --· •Dostluk, ı.- A. ~EKİ'ft 
saat 6.30 da ve İzndrden "J'nı ı:iiı>IM ferden kaldırılacaklarclır. ı-----------..J. J tır. Taw.V:ı ederiz. MHlp•-- ----
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ALI RESOL 
Yızan: ZİYA ŞAKİR 

Emeviler Mekkeyi muhasara ettiği 

esnada, Vezidin ölüm haberi geldi 
.Müslim. İmamı Zevnel Abidini 

serbest bırakmakla kalmıvarak 
vanına bazı kimseler te!'fik ederek 
evine göndermek istedi. Fı.kaı (İ
mam) , Abdülmelıkin konağının 
avlusun<la hapsolunduğu çadırdan 
ç>kıp ta evine avdet ederken büvük 
bir ba}k kütlesi tarafından ihata 
edildi. Co.şkun tekbir sedaları ara
sında, ikametııahına ııetirildi . 

vade, ruhun<laki safivet ve neca
bctle mümtaz olan ııenç (Muavi
ye) Eınevi tahtına oturur atur
maz her şeyden evvel, ecdadının 
haksızlıklarını tamir etmek ıstedi. 

- Bu ııünden itibaren. ne cami
lerin minberlerinde ve ne de sair 
yerlerde (Ali} ye karşı kat'iyen 
(sob ve şilem) edilmıvecek.. Ali 
Resül. her nerede ııörülürse, ken
dılerın" son derecede hürmet ve 
tazim gcisterilecelı:. 
Dıve emtr verdi. 
Evve lce de bazı münasebetlerle 

arzetmıştik kı; b ıi tün Emevi mec
lıslerınde (İmamı Alı) ye karşı 
sövüp savmak bır usul ve anane 

GÜNÜN 
TENKITLE.RI 

Doğru! 
Berlinin yarı resmi bir kayna

ğından bildirildiğine göre bay Fon 
Papcn şöyle demiş: 

«Yeni Türkiye ile iyi n1ünase
betlcr idame etmekten başka bir 
şey istemiyeıı Almanya ve İtalya
nın Türkiyeden herhangi bir ta
lepleri yoktur ... Almanya ve İtalya 
Tiirkiyenin istiklalini, Avrupa 
muvazenesinin esaslarından biri 
olarak tel8kki eder.• 

Bu sözleri okurken akltma kurt
la kuzu hikayesi geldi. 

lss1z bir orınanda yolunu 
ran k11%unnn karşısına kurt 
mış, yanına sokulmuş: 

şaşı

tık-

- Benim pamuk kardeşim de
nıiş, korkma seni yemiyeceğim, 
yalnız bir şartım var: Bana doğru 
iki şev söyle. 
~uzu biraz düşünmüş: 
- Buradan köye gidince orman

da korta rasladım diyeceğim. 
Kurt: 

Abdülmelik ve bahusus Emevi 
ordusu Medinede bulundukça, İ
mam ı Zevnel Abidinin avnı yerde 
ikameti tehlikeli bır vaziyettı. Bu
na binaen (Zeyneb) ter tibat alarak 
o ııece aziz veeenini ııizlice selıı.r
den çıkardı. Tenha yollardan geçı
rerek, Kızıldeniz sahilinde, (Yan
boğ) kasabasına ııötürdü. 

haline gekiiı!ı gibı , cami minberle- - Doğru demiş. 
rıııtle de her namazı müteakip avnı Kuzu devam etmiş: 

* suretle hareket etmek, re&ıni bir - Kurtla konuştum ve beııi ye-
kanun mahıyetını ikt1sao eylemıs- medi diyeceğim. Fakat kimse inan-

Zevnel Abid'in, uzun bir zaman ti ... İkinci Muaviye, bu iğrene ha- mıyacak! 

1 K DAM 

R • f J b•• I r "\ amıye az a oto us 1 lngiltereden 

işletilmesi kararlaştı mal geliyor 

Dün toplanan otobüs krmisyonu 
lerin zam taleplerini tetkik ve 

otobüıçü. 

reddetti 
~ !obüs k<ımisyonu dün Bel ediye Reis Muavini Lütfi Aksoyun 
'l1bıll' reisliğinde toplanarak Keresteciler - Eyüp hattındaki otobüs

lerin çoğaltılmasını kararlaştırmıştır. 
Sirkeci - Rami arasında işliyen ,---------------

otobüslerin Sirkeci ve Beyazı tta A k aı·ı el eri-
doldukları ve bu yüzden Fatih, S er 
Karagümrü·k g;bi yerlerde çocuklu 
kadınların bir saat otobüs bekle- ne gardım işi 
dikleri de komisyona şikayet olun
mus, son günlerde nüfusu artan 
ve kalabalıklaşan Ramiye de Sir
keciden fazla otobüs kaldırılması 

tekarrür etmiştir. 

Mükelleflerin listesi 
aür'atle hazırlanacak 

Bu parti de piya. 
ıaya lüzumlu bir 

çok eşya var 
lngiltereden bu gün. 

lerde büyük bir parti it
haliit eıyası gele~ği ha
ber alınmt§lır. Bu parti 
içinde piyıuanın ihtiyacı 

olan bir çok ithalat eıya
sı ve bu meyanda bilhıu-
sa nişadır, mensucat, sa

nayide kullandan yağ
lar, toprak ve madeni bo
yalar, lastik, teneke, bo-

1 ya, kireç kaymağı, kar
bonat dö sut ve kimyevi 
ecza vardır. 

zt - IK1~t · '' , .. 

DIŞ 

POLİTİK 

Berline gör 
Türkiye 

Yazan: 
Prol. Hüseyin Şükrii Ba 
~ o.vyetler Birliği 

~ Komiserler Hey'eti 
isi Molotof Yoldaşın 

!in seyahati ve Alman Devlet 
"Sİ Hit\erle iki gün devam ede 
rüşmeleri, toptancı devletlerin 
tat usulleri dairesinde gayet 
rengiz bir perde ile örtülü bul 
yordu. Elimizde D. N. B. ve 
ajanslarının kısa tebliğleri ve 
tün büyük meseleler hakkınd 
kir beraberliği gibi müphem 
ifadelerinden başka muhake 
zemin teşkil edebilecek hiçbir 
lfunat yoktu. Londra ajansı v 
zeteleri de tahminlerin öles:n 
çebilecek esaslr.r ileri süreme 

Dün sabah Ana<'olu ajan 
Berlinden yarı resmi bir kay 
tan aldığı kayıt ve iiadesile 
buata verdiği bir tebliğ son B 
mülakatının bazı hoktalarını orada kaldı ... Bu müddet zarfında. karet ve tecavüzü ortadan kaldır- Kurt: 

Mc>dinenin. Jl[ekkenin ve bütün Hi- rnak suretile, ruhundakı asaleti ve - Bp da doğru demiş ve_ ku-

Diğer ta r aftan bazı otobüs sa
hipleri malzeme ve lastik fiatları

nın pahalılaşması yüzünden Bele
diyeden yeniden zam talebinde 
bulunmuşlardı. Komisyon bu tale
bi de reddetmiştir. 

Askere gid.en !erin ailelerine ya
pılacak yardımlar için dün Bele
diye Reisliği taraLndan kayma
kamlıklara bir emir gönderilmiştir. 
Bu emirle her nahiyede nahiye 
müdürlüğünün reisl iğinde kazanç 
memı. .. Jarı ve alakadar P arti ele
manlarının iş tirı>kile sür'a t le birer 
komisyon kurulınası ve bu komis
yonlar tarafından mükellefler lis
telerinin hemen hazırlanmas ı bil
dirilmiştir. 

' diği ve işine geldiği şekilde a 

1 l 
latmaktadır. Bu haberden nı 

L . -

cazın hal ve vaziyeti, tahammül e- vicdanındaki necabetı bütıin par- zuyu yeıniş!. 
dilmez bir sekil alrnıstı. !aklığı ile ııösterdi. Seliimi izzet SEDES 

Medineyi bastan başa vağma ve İmamı Zevnel Abidin, çekilmis 
tahrip eden Eınevi ordusu. artık oldui!'u inziva trosesmden, bunları =;::;::;::;::;::::;::::;::;::;::::;:~ 
kesilecek bas. soyulacak ve yı·kıla- haber alır almaz. (.Medine) ye av- 1 1 A k g 
lacak hanüman kalmayınca (IMek- det etti. Artık bütün hayatını, iba- p 1 y A s A zap apı me -
ke) ve gitti. Orada, Halifelik iddia- dele ııeçirdi.. _ [ 
sında bulunan (Abdullah bin Zü- Günler ve ırvlar ııeçtikçe; (Ker- danı açı lYOT 
bevr) ile müthiş bir mücadeleye bela vak'ası) nın fecaati, Kü.fe hal- Bulgariıtan balık alıp 
ııiris ti . kının çok acı bır iztırap ve neda-

Emevi ordusunun kumandanı, o met husule ııetirmis .. (Muhtar) is
kadar şiddetli bir müdafaa karşı- mınde bir za ortaya atılarak o fa
sında kaklı ki, Mekkeye l!irmiye cianın irtikaınıru almak icin. te
muvaffak olamadı. Bunun üzerine ııebbüslere ııirişmişti. 
şehri muhasara ederek mancımk Kısa bir zaman zarfında bu te
lle şehre t~s yağdırmıya b~sladı. sebbüs, adeta siyasi_ bir tesekkül 

Bu taş yagınuru , bır havli kını- 1 .. 'kt ' tt ' K bel' - ·'·' . "1 ·· .. b b ' d. a· ha ını ı ısap e ı. er a v .... a-
scnın o umune se e ıvet ver ı. ı- . . . . 
nalardan bir çokları. harabe haline s':"a karışan katıllerın hepsı. bırer 
ııeldı. Fakat bunlardan daha acına- bı.rer ele .ııecırılerek, hepsının ka
cak bir şey varsa o da, bütün ehli faları kesıldı. 1 • 

imanın kıbleııfilıı olan (Kabei Mu- Bu intikam tesk.ilatını vücude 
azzama) nın bu taşlara hedef ol- ııetirenler o derecede kuvvetlendi 
ması idi. ki, eğer İmamı Zeynel . Abıdın. 

Bu mukaddes binanın bir ismi bunların basına geçerek Surıye ü
de !Bevtullah) idi. Bu kutsi ve mü- zerine hücum etsevdi hiç süphesiz 
barek ismi taşıyan .. asırlardan beri ki Eınevilerin tahtlarını devirip, 
bütün Arabistan ve yarırc asırdan taclarını da ayaklarının altında 
beri de ehli İslaıl tarafından bü- cianevcbilirdi. Fakat, Ker.beıa ha
yük bir hürmet ve t'azim ile ziyaret 1 ilesinin bütün kanlı safahatını ııöz
ve tavaf olunan bu muallA binanın/ lerile görmüs olan bu Zdt, nıücade
mancıruk taşları altındJ:ı ezilrnesi, 'leden cı kadar nefret ~tmısti ki, va
(.Emeviler) in (Dini İslfun> a ve sadığı müddet zarfında ne kin ve 
(Müslümanlığın lınan ve itikadı na ne de ihtiras ile hareketi b~ defa 
olan y3'bancılıklarını, hürmetsiz- bile aklından ııeçirmedi... Ihtivar 

ko~ıerve yapıyor 
Son günlerde Bulgaristana ba

lık ihracatımız çok artmıstı.r. Gün
de binlerce çift balık gönderilmek
tedir. Dün 1-0 dan fazla molıör yük
lü olarak Bulgaristana hareket et
mistir. Bu sevkiyatı Türk motör
leri yapmakta ve ~F"n.rı Pr Jne mü

saade edilmekt edir. Bulgarların bu 
balıkları konserve yapt ı kları ha
ber al.nmı.ştır. 

Almanyadan ithalat 

Almanyadan yeni anlaşma ile it
halat yapacak olan tacirler ilk 
evvel Mıntaka Ticaret Müdürlük
lerine müracaat edecekler ve bu
rası ihtiyacı tesbit ettikten sonra 
müracaatı Ticaret Vekaletine bil
direcektir. Vekalet anlaşma hü
Wınlerine göre ithalat müsaadesi 
verecektir. 

Buradaki bjnalar yık
tırılmağa baılandı 

Beledive Reisliği, Azapkapıda 
havuzların kapısının yanından baş
lıyarak caddenin k: vrıldığı kısma 

kadar olan dükkanların ve binala
rı yık.tırmağa başlamı.ştır. Bu kı

smıdan sonra Şişhane ist ikametin
de. Beyoğlu itfaiye garajına kadar 
olan binaların da yıkılmasına ge
çilecektir. Bu binaların i'timliık 
muameleleri de ikmal cdilıni!; gi
bidir. 

Diğer taraftan burası genişletil
dikten sonra Azapkapı - Perşembe 

pazarı istikametinde de istimlakle
re başlanılacaktır. 

Mükellefler, evlerir:~le bulunma
dıkları takdirde çalıştıkları yerler
den bu mükellefiyet tahakkuk et
tirilip tahsil olunacaktır. Her nahi
yedeki komisyonlar da kazalarda
ki esas komisyonlara merbut bulu
nacaklardır. 

-
MOTEf"ERRll( 

Anadoluya petrol ve benzin 
sevkiyah bB.§ladı 

Düncien itibaren Anadoluya pet
rol ve benzin sevkiyat;na başlan
mıştır. Cenup vilayetlerine ve Ka
radeniz havalisine ilk partiler gön
derilmiştir. Birkaç gün içinde A
hadoluda petrol ve benzin buhra
nı kalmıyacaktı.r. 

ltalyaya ihracat tekli 

ADLiYE ve POLiS yen bazı neticeler kendiliği 
_ • çıkmaktadır. 

Çivi saklama 
d,, vasına bakıldı 

Şahitlerin ifadelerin
de mübayneet görüldü 

Sirkecide Mimar Kemalettin caddesin .. 
de nanlbur luk yapan Karnik Yusufya
nın çivi saklamak suretile Milli Ko
runn-ıa Kanununa muhalif harekette 
bulunmak suçile adliyeye verildiğini 

yazmıştık. 

Karnilt Yusufyanın muhakeıuesine 

dün asliye 1 ir.ci ceza mahkemesinde 
devam edilmi.şiir . Matnun dükkinınd:ı 

b ulunan çivU.erin marangozların işine 
yaramıyacak cinsten küçük keçe çivi
si ve at nallarında k ullanllan mıh ol-
duğunu, kcr.d isinden çivi soran memur 
marangoz k ıyafetinde olduğu ve kendi
sine de marangozların iişne yarıyacak 

cinsten çivi bulunmadığı için yok ceva
bını verdiğini söylemiştir. 

Bir kısım :lmme ve müdafaa sa-

Düııkii makalemizde temas 
ğimiz bir nokta, Sovyet ve A 
devletleri arasında haUedilııı 
bir surette kendini göstermek! 
Napolvon İkinci Aleksandra 
te nasıl İstanbulu \'ermek ist 
mişse bugün de İstanbul ve B 
lar meselesi öylece muğlak b · 
va olarak ipka olunmuştur. T 
şu şayanı dikkat ifade ile vaz 
tavzih ediyor: 

•Sovvet Rusya harici siyas 
tahakkuk ettirmek ıçın mu 
Boğazlar meseles inin kendi le 
hal ve tesviyesi haricinde >b 
imkanlara gü vendiğindenberi 
ğazların ehemmiyeti azalın~ 
Türkiyenin kat'i siyaseti her 
man olduğu gibi buciin de 
!ar etrafı nda dönmektedir .• 

Boğazlar ve İstanbul iizer 
tam Türk hiıkimi)'etinin ta 
daha kat'i olamazdı. 
Yalnız Berlinin bu ifadesi il 

ne ayni telgrafın mütekaddiıı 
cümlesi arasında tam bir ahen 
insicam olduğu temin edile 
Daha evvel şöyle idarei kelam 
nuyordu: İtalyaya deri ve nohut ihracı i

çin dün alakadar ihracatçıların iş
tirakile mıntaka ticare müdürlü-

l Y b.iUeri dinlenı~ ve bunlann ifadelerin-~nde bir toplantı yapı mlf;!tır. a-

liklerini göstermiye tamamen kiifi ettiili inziva kösesinde. tertemiz Romanya ıçın Amerikadan 
ııelmekte idi. alnı seccadeden nasır bağlayınca- akreditif geldi 
Şehri muhasara eden Ernevi or- v.al:adar, hayatını i·badete hasret- •

1 
. . 

dusu. hic şüphesiz ki şehre ııire- tı. Romanva1ıla~ derhal bu "lara ıle 
cek .. halkı kamilen kılıctan geçire- (Arkası var) Adana ve Iı:nıırden pamuk. muba~ 

Azapkapı - Perşe-mbepazarı ara
sındaki yol da geni!;letilerek vesa
iti nakliye için sahile m uvazi yeni 
ve esaslı bir cadde açıhnış olacak
tır. 

BELEDiYE 

pılan ihracat miktarı tacirler ara- de mübayenet görüldüğünden diğerle
sında taksim edilmiştir. Tacirler rile roüvaceheleri için muhakeme batl<a 

1 

ancak şehrimizdeki bankalara ak- güne bırakılmıştır. 

reditif geldiğ~i ispat ettikten son- Zehir kaçakçıları ve bir mor
ra lisans alaıbileceklerclir. f" • ı· tb · ak landı 

ı 
ın ıma a aneaı y a 

Üç aylıkların yoklaması 

•Yeni nizama bütün Av 
dev le ileri ve Avrupalı bir d 
olduğu güçlükle söylenebilece 
lan Türkiye gibi diğer birkaç 
Jet ilah ..• 

Türkiye İstanbul ve Boğa 
ve bunların tabii müdafaa hat 
lan Trakyaya malikiyetle k:uv 
bir Avrupa devleti olarak te 
nin gözüne basmaktadtr. B' 
Marmara havzası, İstanbul ve 
nakkale Boğazını gerilerile el 
bulunduran bir devlet arazi 
mından bile en mühim Avr 
devlettir. 

cek .. mukaddes beldeyi bir hara.be- vaa.tına baslıyacakl~rdır. Sevki 
zara çevirecekti... Fakat Cenabı Küçük .. Jaberler ııerı kalan -~500 ton tdttk ve vap.a-

Kabatq meydanının 
açılması qi 

Hakkın azameti, burada da tecelli iiı da bu .ı:ııınlerde gonderılecektır. 
KJ"bataş meydanının geni!;letilip 

aç:lma.>ı için buradaki istimliik mu 
ameleleri bitmiş, fakat muteahhı
din el'an faaliyete geçmediği gö
rülerek dün Belediyece tebligat 
yapılmıştır. Üç gün içinde müte
ahhit 'bilfiil işe başlamazsa muka
velesi fesholunacaktır. 

etti. Emevilerin halifesi (Yezıd) 

in ölüm haberi ııeldi... Bımun üze
rine, Emevi ordusu kumandanı 
derhal muhasarayı ref ederek. siir
atle Şama cekildi, 

* Yezidin ölümü üzerine, Hi!Met 
ve saltanat tabtına oğlu - İkınci -
(Muavivel ııec;ti. 

Muavive. çok geneli. Fakat son 
derecede temiz bir kalbe. yüksek 
bir zekaya ve bilhassa hakikatı ka
bul edecek derecede düşünce ve 
muhakeme faziletine malikti. Bun
dan dolayıdır ki ııe~ Hatıre, ken
din i bildi;:i andan itıbaren, mensup 

• olduı!u (Emevi} haned:ınının, (fla· 
simi) !ere karşı besledikleri kin vt 
husumeti daima takhıh etmis .. b:l· 
hassa (Resulüllah) ın sevı?ili to
runlarınm, biribirinden daha fec i 
birer sekilde sehit edilmelerine 
karsı kalbinde daima bır elem ve 
iztırap beslemişti. 
Damarldrında tasıdıih kandan zi-

* İçkili, içkisiz gazinolarla ti
yatrolarda çalı.şan alaturka ve ala
franga musik:ı san'atkarları veya 

bilumum çalıııcılann vesika alma
ları ve vesıkasız çalg:cı çalı~tLrıl
maması için her kazada daimi kon
troller yapılması dün Belediye Re
isliğinden kaymakamlıklara tebliğ 
olunmuştur. * Taksim - Harbiye ve Maçka 
arasındaki caddelerle mahalle ara
larına yeni tipte çöp atma kutula
rından ~U tanesın i n tak ılmasıria 
dünden itibaren başlanılmıştır. 

* Dr. Hasan Ömerin askere ııit
mesı ile açılan İzırnıt K ızılay Reıs
l iğın c Veterıner Suleyman Şı.rın 
>eçılmi!;tır. 

* Sirkeci - Bevol?lu tramvavla
rının Eminönü meydanın;.n tanzı
mınden evvel olduğu gıbi l!:rnınö
niinden dönmeleri kararlaştırılmış
! ı r. Dünden ı tibaren bu kararın 
ıatbikıne başlanı.lmıstır. 

1941 Yılbatı piyankoıu 

Milli Pivanko İdaresinin terti:ı> 
ettııli çesitli ve zenl!in ikramiyelı 
1941 Yılbası Piyan kosu bu sene 
şehrimizde Taksim Belediy e gazi
nosunda cekilecektir. O ııece yıl
başı serefine yapılacak baloda oi
vankon • ın çekilisine saat 23.30 da 
baslanacak ve veni seneve girer
ken tam saat 24 te 100.000 liralık 
büyük ıkramıye ce-k ilerek piyan
kova nihavet verilecektir. 

11 bakkal ihtiki.r suçile 
yakalandı 

Dij{er taraftan buradaki iskele 
inşaatı da birkaç güne kadar -bite
cektir. 

ONIVERSITE 

Talebenin yabancı dil 
imtihanı 

Üniversite talebelerinin yaban-
Üşküdar ve Kadıküyünde dün yapı- Cl dillerden muafiyet imtihanları 

lan konl1'oller esnasında 11 bakkalın dün Edebiyat Fakültesine 'bağlı o
Hat ınürakabe komisyonunun tesbit el- lan yabancı diller mektebinde ya
llğı fıaUardan fazlaya mal sattıkları g<;. pılını.ştır. 

rülmüş ve bunlar hakkında zabıt tutu- Bu imtihanlara Fransızcadan 
ıorak Milll Konınm~ kanununa muhalif 368, Almancadan 75, İngili:ıceden 
hareket suçundan takıöata başJanın,... 148 Rııscadan 3 ki•i girmek sure-
tır. tile' 594 kişi iştirak eliroiştir. 

/itJ•mın Eflel>i Rom•••: 11 Sağ gözünün bir tarafı şişmiş, ya- hırsızı, dayak yiyen adamı görmek 

Ç b> V O <dl 1 rı k:orkuılan,/arıt't,.ın ac~~~~~~ ist~i:~1f~turacıoın biri, elini uza-

/F\\ ~ ~ ~ O [] O ll:3iijl!D ~~;~~~e:':~:u: bo~[~Y~-~ zabitin tarak: 
~ ~ <9J. U U ~ orkasma saklaıımış, aglıyan bir - İşte şu rezil herif, diye Veh-

.._ Ya~~n: f.IAHMUT YESARi •\se>!e yalvarıyordı;: biyi gösterecek old~ .. o'. çoktan ~e-
• - "" B' yircilere karışarak ızını kaybettir-- Vallahi yalan lıey amca.. ı-
0 zaman pazarlık etmeden I . - İmdat y8 ey:ı.- i.thelınüslimlin!.. rabbi Kllıc yalan, inaıunnyıruz... mişti. 
al•• v~rı' ş ederdi. Bazan rna- 1 imdat.! .. Behc.y gaddar zalimler.' 1 ·ıt · Volıbinin en büyiik maharetle-
~ ,.. ıaza ı _ıra... b" ı k' ı 

Uifaturaeılara ufrrar.· c Evden beu gıbı fakırdeu. ııc altıJ ,·eremı- . . "f bı'r - d rind'l!n birisi de oy e va a an .. ika ınanı atuı·41.C1 .Rgız an . . . 
örnek istiyorlar, dort be~ top ku- ~· orsuuuz, feryadılc çırıuıııy_or. o sövliiyorlardı.: cesaretle tevıl etmesıydı. MuhaU.-
maş gönderin.• derdi. Dükkan · sa- bağırd ıkça da sıllc tokat ~· agmuru :_ Bu herifin şerrinden illallahı hı ina~masa bile:. o?un hesabına~
bibi çıragın koluna Ü(,'. dürt top siddetleni~·ordu. Çar~ ıdoııı geçenler. ve Resül. .. lllE\• dcıı kunlaş istiyor- tanır, ınanmış gontnmek mecburı-
kun1aş \ 'Crlr, V~hb!nİn eviuc gön- f kont~U dükk3.nrılar, etraflarına · d k J dJ 
derirdi. Evde kum~lar saatlerce t •· 'llanmışlardı: lar• der. Ne bitinin böyle meta yeti~ e . a ır · . hi-

.. hl oldu~unu ... «Peki., C.er, rırae:ın kol- Iiuseyın Behaeddin.. paşa, Ve~ . muarene olur, fakat dainıa ıcbe- - Durun efendinı guna ır. ' ..... 
1 

. t 
, İ b tug· una dört be< lop kuma• verir, ye ilkönce ııç yuz. ver~emış .'· ~eumcdik! • diye iade uluııurdu. - nsaf be yahu. Bclkı ir yan- il • • Geceleri selamlık daırelerınde bu-

Bir manifaturacı, diikkiin kom- Jışlık olmuştur. Anlı,valıın. yo a~sm. , , h 
d b . · _ Iki saat sonra "'Irak döner ge- kfunct erkanı, e~raf, ayan, ep ıusuna dert yanıyor u: Vehbiyi döven dükk.iincınm ırı, ' h' 

_ Bu ya ktnda toptancılar da elinde onun nlintantndan kopmuş lir cııbc P'enınedllcr!• der. me,•kiinc, rütbesine göre. ır yer~ 
lıırs.ı:ılı:,!a ba ~ladı. Yirmi arşınlık kırmızı benekli bir bez )1arças1nı ~ Olur a . ın ti · teri bu. Zorla be- ilişir otururlardı. Dervış Vehbı 
di, ·e aJdı&un topf::ır, on yedi, on se- göstererek haykırdı: ~endirecek deltılstn ~'a:> . da,~et edilmediği . halde her gece, 
ki; arşın ~çıkı~ or. _ Ne yanlışlığı be elendi. Ben I _Topları alır rafa ko~·ar:n.ı. Ki- kap!"' .'.'- ~·.anında kollarını çaprast-
Koın~usu da şikihct ediyordu: malımı tanımaz mı;vım? İşte kou miıı aklına gelir koca top :çınden varı ıwıısune kavıı.sturur. boynunu 
__ Geçende bir toptan beş arşın toptan çoldığı kumaşın par~ası. arşın arşın kesip çalacağı... biikcrck saatlerce ayaklarda du-

noksan <ıktı. Arkadaşı onu tasdik edi)·ordu: Gittikçe artan kalabalığın ara- rımlu. Paşanın ona, kasden ebem-
Bir sabah, iki basmacı çarşının - Benim de sekiz top kumaştan '.ından sesler yükseliyor: mi\'et vermediği aşikardı. F<tkat 

ortasında Vehbiyi yere yahrmışlar, on dokuz arşın çaldılar. _ Kimmiş bu? Ne olmuş? Ve o. İm zımni istiskali aulamanıış gö-
bağırta bai{ırla dö\'Uyorlardı. Veh- Vehbi, yeleğiııin diitmeleri kop- halk avaklaruıııı uçlarına basarak r ünürdü. 
bi, avaz avaz: muş, tekelinin yakası yırtılnıış, biribirler i :ıiıı omuz baslanndan Bir hafta sonra kulaktan kula-

.. . . . Fatihte Çırçll'· caddesinde 22 numa-
Mutekaıt, eytam ve aramılin 3 rada oturan Osman, Edirnekapı A~ı

aylık maaş yoklamalarına devam çeşmede oturan Fethi Altay, Unkapa
olunmakta.dır. Yoklamalardan ~n nında Rıza eroin sa.tar ve kullanırken 
ra maaşların, tevzıatına onumuz- ak 1 1 dır B !ardan osmanın 

k l . . .. .. d T<ı y a anmış ar . un 
de i ayın ıncı e:un~ en ı .. ı ~:e~ evinde morfin ve afyon bulunmuş, Sa
baslanılacaktır. Belediye mut""aıt Iihattin Aydınoğlu ile piyanist Yaset te 
ve eytamının da yoklamaları her morfin kuUanırlarken yakalanmışlar
şubede başla.mı.s bulunmaktadır. 

lun~::r:;r:ı:ıan~e~;!~ ·~ dır~unların morfinleri Beşiktaşta Diki. 
bin liralık bir akreditif şehrimize litaşta Mukattarcı sokağında 182 nu-

maraQ.a sab1kah İbrahimden aldıkları .l(elrniştir. Amerika hükfuneti Ro-
man.va dolarlarına memleketimiz anlaşılmış ve İbt'ahirr.in evinde yapılan 
için kullanma müsaadesi vermek- araştırma neticesinde morfin imaline 
tedir. yarıyan muhtelif aletler, eczalar, ş~e-

---o---- ıer, ıastik boru ve balonlar bulunmuş.. 

MAARiF tur. ibrahim de yakalanarak adliyeye 
v:erilmiştir. 

Türkiye coğrafi vaziyeti ile 
rupa ve Asyanm birleştiği no 
dadtr. Topraklarından mühim 
kısmının Küçük Asyada ol 
Avrupalı olarak ehemmiyetini 
bir zaman azaltacak unsur d 
dir. Avrupalı en büyük devle 
ittifak halinde bulunmak, Bal 
lıların hepsile alaka ve m"ııas 
!eri mevcut olmak dolayısile 
kiye en çok A \>rupalı olan nıe 
ketlerden biridir. Hele mane'' 
kundan Kemalist Türkiye b 

Maarif Müdürünün 
teftiıleri 

Bunlardan başka son yirmi dört saat mazi ile alikasmı keserek 

Maarif Müdürü Tevfik Kut dün 
Büyükçekmece ve Küçükçekmece
ye giderek Büyükçekınece .. ley 11 
köy mektebi ile oralardaki koy !er
de bulunan bazı mektepleri teftiş 
etmiş ve ihtiyaçlarını tesbit eyle-

içinde şehrin muhtelli' yerlerinde dörı men garplılaıımıştır. Bugüne 
dar mefkftre ve kültürünü şar 

eroin satıcısı daha yakalanml.itır. •lan bu ülke Tanzimattanber 

miştir. 

iki amele toprak 
altında öldü 

Kadıköyünde Acıbadem yolunda 
Zeynelin idaresindeki tas ocağında ça
lışan ameleden Ali Haydar, Hamza ve 

1 Şükrü birdenbire çök.en bir toprak 
parçasının altında kalınışlardır. Bun

- f ld an bir rivayet bütün !ardan Ali Haydarla Hamza ölmü:;, 
ga ısı ay ı·ı ı . d ı la 

P V hb · · k Şükrü muhte ı yer erın en yara ı o -
şehri dolaştı. aşa, . e. ıy_ı pe \rak kurtarılmış, Hastahaneye kaldınl-
eskiden tanırmış, hırbı~lerı.ne. pek mıştır. Kazanın mes'ulil bakktncla ta
ınahrem rabıtalarla bagh ımışler. • kibat yapılmaktadır. 
Paşa, bu yalan, sahte vaziyeti in
kar etmek istemişti. Halbuki her
kes büsbütiin başka bir mana ve
rerek paşanın aleyhine döndüler: 

- Derviş Vehbi yaman adam
mış doğrusu! Dilenci kılığına bak
ma, koskoca vezir bile ondan kor
kuyor. 

- Kimbilir yanında ne eksikliği 
vardır? Aldırmamazlığa geliyor 
amına , kim yutar. 

Cesedin hüviyeti anlqıldı 

Ortaköy açıklarında bir ceset 
bulundu <iunu dün yazmıştık. Ya
pılan tahkikat neticesinde cesedin 
hüviyeti tesbit edilmiş, ziraat mü
tehassısı Etigel olduğu anlaşılmış
tır. Ta"1kikata devam edi.l.nw!ktedir. 

* * llasköyde tanıştığı Refika adında 
- Arada bir münasebetleri 

masa durup dururken böyle 
ol- bir kızı sokakta zorla kaçırmağa te
hir 

şebbi.ls ettiği sırada yakalanarak adli-
söz çıkar mı? 

- Bu kadan yalan olanıaz. 
kir adam başından korkar. 

Yeye verile n Abdullah isimli bir genç }.,a-
dün yedinci sorgu hakimliği tarafından 

Hüseyin Bchaeddin· paşa, ondan isticvap edilerek tevkif olunmUŞtur. 

kurtulamıyacağmı anlamıştı. Onun * Beşiktaşta Çırağan caddesi civa

gibi bir adama da ihtiyacı vardı. rmda bir arsada kurduğu kulübede o
Vehbinin taşrada olsıın, İstanbul- turan Fikriye adında 48 yaşlarında bir 
da olsun vücudünden her zaııaaa kadın, üzerine çıkıp şarap içtiği yük

isti{ade edilebilirdi. l ru bir duvardan düşmü,, iki ayağı 
(Arkası var) kırılmıı;tır. 

çok, fakat Cumhuriyet inkıl 
danheri kat'i ve nibai olarak A 
P• devletleri ailesine girmiştir. 
bul ettikimiz Medeni, Ticaret 
nunlarım12Ia kılık ve kıyafe · 
J'&ptıjılnız ceui tebeddüllerle 
tık yüzümüzü dosdoğru gar 
virdik. Avrupa ailesine o kad 
karıştık ki Milletler Cemiyet 
en mutena mevki bize verildi 
man ve hatta Sovvctlerin bu 
miyette aza olmadıkları zam 
da biz orada söz ve rey &.ahibi 
rak. bulnnduk. Bu devletler 
aralık dahil bulundukları bu b' 
terkettikleri bir zamanda da 
orada medeniyet yolculu 
yanmakta devam ettik. Bir 
ki Türkiyenin Avrupalıh;Yı hi 
güçlüğe uğramaksızın söylet' 
lir. Bahusus ki yine ayni t< 
tekrar bir tenakuza düserek te: 
ediyor ki; •Almanya ve İtalya ' 
kiyenin istiklalini Avrupa nı 
zenesinin esaslarından biri ol 
telakki ederler.• Berlinin kabil 
tiği bu esas Türkiyenin A vr 
devleti ohnası mahiyetini ıı11 

takviye eder. Hakikat bud~' 
Kemalist Türkiye tamamilc /\ 1 

pa devletler ahenginin içinde 
Mevzuatile, teşkilalilc, de\'lr! ; 
lile, matbuatile Avrupalıdır. 

Bu hakikati açıkça itiraf ctı 
liizımdır. Dolambaçlı yollard•~ 
villerle kabule lüznm voktur 
kiye o kadar Avrupalıdır ki ~: 
ket hattı ve takip ettiği palı1 (Arkası Sa. 4, Sü. 2 .ıe 
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Berlin tebliği 

münasebetile ••• 

Osmanlı impa
ratorluğu, 191~ -
1918 harbi sonun
da ınağlüplar anı
sında yer alınca 

İstanbulda sahn~
ye çıkan yeni poli .. 
tikacılann ilk ha
reketi bir cDiva ... 
nıharbı mahsu11> 
kurmak olm111tu. 

Fransanın en mühim 
§a.hsiyet le rinden 

da deiildir. Bize 
ı,yıq,ncz nazariye
lerden bahsetmiş

tir, yalnız cafsun 
okumuş> tur. 

Iıahi ihtar 
Bir hafta veya on gün en-elin

den başlıyarak ajans telgrafları bi
ze sırası jJe bazı haberler vcnlilrr: 

hrikaları inşaatı bitti 
Kağıt fabrikası işlemi ye başlıyor 

• 
Amerika ite 

idame 
Fransa 
dost ; uğunu 

etmeye çalışıyor 
Nevyork, 19 (A.A.) - Havas: 

Bu divanıhar-

-LEON 
BLUM 

Romanyada zelzeleler olınu~tur. 
Petrol kuyuları mıntakalarındaki 
tesisat ehemmiyetli hasarlara ui:
raıruştu. 

Ce:ıubi Fransada şiddetli fırtına
lar birçok tahribat yapn11~tır. 

. . . . k . !emesi, için en az dolruz 
l zmit (!~dam) - Sclırımı_z~eı anın bi,. zaman lazwn l?C~~e-

tnşa edılmeKte olan ıkincı_ kaıııt avlıkB unla beraber birincı ı.a,nt 
ve & llüloz fabrrkalarının ınsaat-ıdir. un ile her iki fab-

. . .. · f brJ.kasmın suvu • . d !arı bitirilmistir. Müteahhıdın anı ak ·n münavf>be ile işleme&ı e 
ölümü ile varıda i<alan su ~esısat~- rı ı::;kün olacaktır. . 
na da h"lanmıştır. Her ıki fabr~ı--m•---------

Amerikan roJvosu, Nevyork ev
rensel sergisinin kapanışı müna
sebetile Mareşal Petenin Ameri
kan milletine hitaben ı;inderdiği 
ıneı;aiı neşrı;,tmektedir. 

c... Bu hususta Cumhuriyet 
Türkiyeainde tatbik edilecek 
tarife paaaporbuz « Ham • 
burg - Baara» aeyabatine çık
mak iatiyecelı:lere tatbik edi
leceğine kimaenin fÜphe ede
miyecegı tarifenin .f"f"'&Z 

derecede aynıdır ... » 

Yazan: NİZAM.ETTİN NAZİF 

Fou Papen gelmeden kokusu gel
dL Dünkü ı:azetelerde ne:ıredilen 
bir Berlin telgrafı, Bitler - Molo
tof mülıikatını Almanyanın hangi 
maksatla hazırladığını, kime karşı 
ve ne t&1ı·:ı:da istismara çalı~mak 
istediğini artık açıkça ı:österiyor. 
Molotof llerline çağırıldığı zaman 
Moskova bu davetiu Ankaraya 

bin niçin ve nasıl 
kuruldutunu, na
<ıl çalıştığıru, zu-
lümlerini hangi 
tesirlere bağla-

mak !Azım geldiiti-

i le Müla k at 
Y azan: 

Nüıamettin Nam 

Celı:ıe dağılırken 

~aşarı talebelerle 
dolu bir sınıbn 

tenefttise Ql.Qına 

pek benziyen bir 
in tizamsızhk ve 
gürültü ile, it;,şe

rek, kakı.."Sarak, 

blrblr/erini dinek 
ve omuzla dürte-

rek, yük..,k ·-
le konuşarll ho
le çıkan murah 

İspanyada şiddetli kasırgalar ha
sarlar tevlit etnüş, mahsulata 
eheınmiyetli ziyanlar \·ermişt:r. 

İtalyada feyezanlar, seller, tah
ribat ve saire. .• İzonı:o ta~m"i, de
polan - herhalde zahire depolan 
olu;;!< - basmıştır. 

Ha va Haıbi Amerikayı har-
csaş lıtrah 1 inci sayfada) . be 50 kah i lece k 

velleri dti.~man ara.ıl.':'ıUluc \o ....... ... ~- k • 

Fransız devlet reisi, Fransız - A
merikan dostluı?unun idamesi ile 
yakından şahsen alakadar bulun
duğunu da kaydeylemiştir. 

Maresal Peten, Fransanın halen 
tarihinin en lraiik devresini ve en 
mülum inkılabını ııeçirmekte ol
dui?unu da kevdevlemistir. 

bi, galip devlet
leri temsil eden-

l:rr arasında 
onu, Pol Bonkurun 

lerle olan aIAk&jj.ını o devri yaşamış' bodur ve Eden'le Dö Valera'nın uzun 
olanlar da, yakın b.rihe bir &öz atmış 1 boylular arasında, &ıe doğru eğilmiş 
bulunanlar da pek iyi bilirler. bürokrat omuzlarmdan ve cezbeye tu-

Bilirler ki bu divanıharpler: tulmUJ bir derviş g~lerini anNdıran, kı-
l _ E.Dci.rı umumtyey-i tethiş için. ku· v1lcımlı, ı.ştldak, kül rengi gozlerinden 

ru1urlar. seçiyorum: 

Japonyada bir zelzele olnıu tur. 
Zayiat oln:amakla beraber ha)·li 
ha.ar vardır. 

matı ı«>alı altındaki arazide cem - b e y a z ı t a p 
a ıı demirvolu istasyonlar:na_..,.ve A "k ı 
eşya depolarına 28, petrol taoııye- Şikaızo, 19 (A.A.> - men a ı 

· b ·k !ara 20 tay- olmı;·an eşhasın Birleşik Amerıka-harıeJ~rıne H fa rı ·a ' 
yare meydanl;.,ı ile deniz _tayyare- daki faaliyetlerini kontrola. mı: 

· .. l ~o den fazla hmanlara mur komisyon.un reisi . Martın Dı-
~~ ~e:tı~~e' 32 hücum ~apm1ştıx. ez, Almanya, Italy?, .Japonya ve 

B u genıs harekattan l~ tayyare-v Sovyet Rusyanın, Ingıltereye ya
. d .. ış· tir Altı dUŞman ta. pılan harp malzemesı teslcrn~tını 

Fransa Milli Parlamentosu 
Nasıl Olacak ? 

Visi, 19 (A.A.) - Havas ajansı
nın bıldirdiğine göre Maresal Pe
ten Lyon ticaret odasında Fra:ısa
va ·\·erilecek yenı ana vasa hak
kında izahat vererek vilayetler 
teskil edilecet!ini bildirmistir. 

karşı kullanılacai;ıııı biliyor muy
du? Almanya bu niyetini kendisine 
bildirmiş mivdi? Bilıniyor idiyse 
veya bildirilmemiş idiyse zeka,., 
vaziyeti kestirmeğe de ıuüsait de
ğil mivdi? Kim bilir? 

2 - Bir hakikati ortaya çıkarmak ar
zusile değil, e\•velden verilmiş karar
lara m~ru bir fek:il verm('k gayreille 
çalışırlar. 

3 - Ve h.5.k.imlcri, ne hükümleri o
kutanlar, ne hükürnlcrı okutantarı ta
yJn edenlerdir, doğrudan doğruya ca
lip de\'let mümessilleridir. 

Gülümsüyor, gü.ul bir nutuk söyle
diğinden ve beieniWteinden emi.udjr, 
rüyada gibidir. 

Bir gün ao!lra, bir hattahk ugraşma, 
neüees.inde, gııç hal ile koparabıldij:iın 
bir audience'da bulunmak uzere ( 1) o
turduğu c HoteJ de Breuille> Un önün

Ve nihayet şu haber: 
•Arnavutluğun İtalyan tacına 

bağlanmasına karar veren mÜC!)Sİ· 
san meclisinin reisi, yani şimdi 
Arnavutluk adliye nazırı Cagkr 
lpi, harekit saha:-;ında dü,ına
nın - ya Yunan veya İngiliz tay
yarelerinin - attığı bir bomba ile 
ölmüştür .• 

Doğrudan doğruya mihver mem
leketlerinde 'Veya mihvt"rin a' ak 
ba,.!ıJ:ı nyabut da mih,·er nÜfu
zuna nıütemayil mem!eketlerdc on 
gündenberi sıralanan hu felaket
ler mihver talihinin dönıne~~ baş .. 
ladığına bir İ.laret ,.e acaba mih· 
vercilere ilihi bir ihtar mıdır? 

mtz onmem • . . . · ki ıspat 
yare>i, yerde tahrip e_dılm_ıştır,. Bır dw-durmağa çalı~tı arını _ 

deyim. •Mes.sershmit 11(}. dUŞurulmuş ve edecek bir beyaz kitıop basacagını 
diğer biri muhtemel olarak tahrıp bil<lirmiş tir. . . 

Bu beyaz kitap, komıtenın altı edilmiştir. azas• na tevzi edilecek ve fakat ki-

M u sol •ı n ı' n 'ı n NUfkU tabın ortaya konulup lronulm~a-
sına bu komite karar verecektır. 

<Bat ı:r.ratı ı inci sahifocle) . Komitenin bazı azaları k~ta~m 
Musolini dünku nutku~1da_ se61· neşrinin Amerikayı harbe ~r_ük· 

ilin perdesıni az ook indırmış bu- '!yebilmesinden de endise edhor-
lunınaktadır. . . lıar. 

Mareşal Peten m<"b'us intihabatı 
meseleo;inin tafsilatına ıııirişm.>. 
mistir. Mareşal Milli Parlamento
nun intihap edilmiş mesleki te
sekkü ller azasından ve memleket
lerine vapmıs oldukları hizmetle
re göre secilcc~ek esraftan mürek
kep olm;ı,;ı ihtimalinden bahset
mistir. 

İster bilmiş, ister bilmemiş ol
sun, iste.r kestirıniş, ister kestir
memiş olsun iı;te Molotofa yed:Xil
ıniş bir ri.ft biftekle şerefine pat
latı lını~ bir iki şişe sampanyarun 
ne tıız'·1 bir hesap pusulasına bağ
landığı artık nıc;ydanda. 

Bu netice Moskovanın ne derece
ye kadar ho una gider, ~ani ne de
receye kadar •menfaat• lerine uy
gundur? Bu suale cevaplar aramak 
ve buln1ak ~'lr değildir amma, 
•Pravda. ile •İzevstiya• durqrkcn 
böyle bir tahmeti göze almak- bile 
düşmez. Dile dil.şen bir vazife var
dır ki o da Almanya büyük elçisi 

Bu mevı.ua bir daha temas edişimin 
sebebi,. Leon Blum'un da muhakeme e
dilmek üzere bulunma.sulır. 

Jönev ista5Yonundan göle amüd ola
rak inen cadde köprfiye Ula:Jınca .sa.? 
taraCta. rıhtım üzeı·iııde bir otel. •• Fransanın işgal altında bulunan ve . .. 
Kapının önünde iki kanton Polısi no-bulunmıyan kısımlarındaki vaz.iyet, bi-

bet bekliyor. Milletler Cemiyt'ti nezzim istanbulumuıun 1918 - 1922 yıl-
~---•ı"ğı· dinde accredite olduğuınu bildh·en san larındaki haline tamamile ...,...,-us.rl,I ı 

için Vişi hükümetinin kurduğu husu~ı kartı göstermeden otele bırakmıyor ar. 

B ek.1. Kapıcıya kartunı vrriyorum: 
mahkemeden, eski ~ransız aşv ı ı 1 - Reis efendinin (2) ben· k:ıbul ede
Leon Blum'un na ıı bır karar bt>klıyebı.. . . 

Hele bir bombanın· o kadar a
dam içinde gidip gidip d~ Arnavut
luğun İtal~·aya teslimine razı olan
ların basında bulunan Cağfoı· İpi
nin tepesınde patlaması muhakkak 
ki böyle bir isaretten ve l>OyJ,. bir 
ihtardan başka biı :;e)·e h3nıledileMusolininin bedbın ve bezgın ol-

1 
dueunu •Övlemek doğru olmaz. R"bb t op Derpiş olunan şekil, Birleşik 

Amerikanın vük.sek mahkemesine 
müsabih yüksek milli bir maka
mın te~k !idi. 

Fakat ifadelerindeki mutad kaba- } en f 
davılık ve balıioervazlık, bu sefer (Bas tarafı ı inci sayfada) • 
tıer halde ıı-Orülınemekte idi. . . edebileceği tahmin olunan as_ke~ı 
.MusJlını mihver devletlerının işbirliğini tesbit eden herhangı brr 

bir öc alın~ veva kinle dolu bir protokolun üçlü pakta ılave olun
sulh arzu etmedıklerini s-Ovlemış, ma.s ı na ıntizar edilmemekıedır_. 

Kıal Boris Hit
ler ile görüştü ve bazı metalıbat ve isteklerin ve- Londra, 19 (A.A.) _ Reuterın dıplo-

rine gettrilmesi lüzumuna tafsilat ınatlk muhabiri bildiriyor; 

vermeden tekarar isarct etmistir Bulgar Kralı Borısin Bcrchte<gadens (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
• .ılyan resmi tebli~lerinin sih.. yaptığı ziyaret hakkında sarih haberle .. Hitler ta rahnd.ın kabul edilmış ve Pa-

hati. hakkındaki. 1srarl.:ırı, Taran- . nıncfkudı·yeıı· l'" "" .-c:ısında Lond.rada.. · 
ld '"' rın -·_. zerlesi günu Sofyaya dOnınüşlur. toda üc ı!emivc isabet vaki O uıru. k·ı Ml'·h,·yettar mu·· şahiUerin !ilerine gö- ·· b · · , 

kil .>a ... Alınan malıi ınata gore, arıcıyc n~-hakkındaki itıraflarıle tezat teş re, Hı.tlerı·n Avrupada kurmaya teşeb- ed . d 
· i zırı Popo( K rala refak<a.l ıyor u. etmektedir. Zira Italyan resm b'" etti."i yeni nizama belki de evvel~ ı d b .. 

tebliği Yalnız bir Qemive vaki ol~ B~ula'aristanı uydurmak istem iş olınası Kr'11ıo Hitlerle mül.likatı So ya a u-
duı?-unu bildirmistı. • yük he-yzcan uyandın~tır. Bu seyahat 

ltu.d " ınumkündür. r;ok gizli tutulmuştur . •Hitlerin Mu:;oliniye ıgı Yarınki. Viyana toplantısı, muhtemel 
An.L. ılı lUl'I,AK.\TTA :-OF GİBi KAR.\!tLAlt ş yor• olarak bu husustaki mih\.·er ptanlarıru 

Nevyork.19 (A.A.) - Nevyork dünyaya ilan !ırsatmı ··erecektir. Eğer ALfSDI! 
rimes gazeıesi, bas makalesinde Yugoslavya ve Bulgaristan bu toplan- Sofya, 19 (A.A.) - cD. N. B.> : 
l\.lu.solininin nutku hakkında ŞU d·ı B:ılgaı' efkatı unıuınjy.?.:. i Kral Bo-. . tıya delc-geler ıöndermiye ikna e ı e-tefsıratta bulun'"?aktad.ır. _ . bilirse bu toplartı. yeni uiıanıtn ilk ris'ın yaplığı bu ziyareti ehemmiyeti-
' Nutkun lnl!ılulere karsı ıntı-, g~ükur tezahutil olarak muhakkak nl koydetnıekte müttefiki«. . Berch
<"-'ll temennı ve hırsından daha bı yu!< gürıiltiılorle il:ln olunacaktır. ıe,aacten konuşm31arında ne gıbı ~·
manidar olan c.ihelı Hıllere hıtap &-ı;lin, 19 (A .. A.) - Yan re.:ill\İ bir selelerin görüıulduğti . b:!lnmıyor L~~ 
ve telmi.hinde~ı ed~ıd.ır. Bu. ~a meubadan bildıriJdnıi&ine- göre: ı de başlıca devlet ad:ı~ ;ın ara'.'fındakı 
daha ziyade FUhrerın 1\~u::;oh~ıye Berlin ıiyas.t mahfilleri, hafta bida- tem:ıslar utuucatc bu~uk ka1~arl3r1:1 
hiddetlend.iğı hakkındakı sayıala-ı yetindenberi başJ:ımı~ olan ıuüteaddit \ Bulg.;1rieotan lıı.•nfa<ıtlt•ı ıne oidu.gu ka
rın doğru aldui!u intibamı ver- görüşrr.elerde, Avrupatun ink~atı • ve dar Almanyanın . da ment~~tlerıne uy
mcktedır. Musolininin söyledik~e-ı yeniden tanzirrı.inin nı .. rmadan ve sü- 1 .ı;_uo olac.ı~ıııtn bır gar;;..ntısı olarak te-
l".inden ve söylem.evi ihmal eltık- ratle yapılrnakta ow ...... ' k.:lt1 nlin.bını lakkı edılınektedı~. . . 
!erinden mihverin val!lanmıva ih-ıgörmcktedir. AYRl"P\"''1. sıvuıı n:ssiıti DE 
tivacı oldu.i?unu anlamak kolay- GORt·sı·L:>ffŞ 

dır. ı viçr ed eki F r. n il z Berlin. 19 (A.:'-·> . - . Berli:~ siy03l 

Başvekilimi:ıle Çör çil 
•tasında telgraf teaHsi 

Ankara, 19 (A.A.) - Eskl Ingılız 
Ba§vekıh B. Nevillc Chamberlain·in li .. 
htınu •nUnaseb<>tıle &~ve.kil Dr. Refik 
Saydan\ ıle İngiltere Ba ş\.·ekili B. \ ·ins

ton C'hurchill arasında telgraflar teati 
~lınışlir; 

S , • •• n• J hfıi.lerinde ogrenıldt!!irıe gore, 1<ra.l 
&SkCTICrl doaecek lcr Burs''n Pazo ıı onü gayrı rcsınl bir 
Berne, 19 (AA.) - Bı.gün Berne ikamet munasebetııc Hıt 1 ere yaptıgı 

de bildiri?di~ine g:örc, Isvkrede zıyar-tt e:;n;ı;sınd3 Vl±u bulın göT'ÜŞ
tecrit kamplarında bulunan :ıo.000 n• elttr ayni 1.amancb • ..\\T\ıparun siyasi 
Fransız askeri son vapı~31:1 Alnıan - tensJ.kı ınesehı::;:ne de Ulalllık eLmiltir. 

Fransız anlaşması muci\ıınee Fran Tebliğ, Yabancı knıleketlere 
sanın işgal altında bulunan veya Çekilmedi 
bulunmı .van k.sımlarma iade edi-

Londra, 19 (A.A.) - Kral Boleceklerdır. 

NO T L A R 
rmin Berlinde Hitlere yapt•ğı zi
yaret hakkında ~ura.>. kayda layık
tır ki resmi Bu~ar uıanının bu zi
yaret hakkıd3ki tebli~i valnız Bul
l(ar maVmatına verilmiş, yabancı 
memieketlere çekilmerr.i:;tir. 

" oe,. .. ' .... < - : - • ~ .. -. ' .,. 

Kaynağı 

dururken 

Bir Bulgar gazetesi: •Ne
hirl~rimizia mansaplanna sa
hip ohnalıvu •. • demiş. Bunu 
Nanenıollaya haber verdim de 
giılerek: 

_ Yunanistanuı ~iğerleı-ini 

sökeceğiz!. 
Demiş, Nanemolla benden 

•ordu: 
_ Amma nasıl sökenkler? 

İtalyan ordusu bunu yapama
dı. Musolininin parmakları da 
Romadan Atinava yetişmez 
ve Yunan gogsunu dele'mcz! 

Çiııi çiviyi 

söküyor 

lngiltere 
(B• lor:ıfı 1 lncld•) 

derek dü~man tayyare meydanla ~ 
rw.a kadar pıyade kıtaatının naklini 
faydalı görmektedir. A:rnı muhabir, İıı_ 
gi.lt.erenın buyUk .mıktarlarda pike 
ıtayyarei~ri iınal etnı~~tni V4! 1942 ~e
ne-.i seferini alınan n1illetinin artık 

harpfl'n usan:ıc.ığı ve tan1 hava !aiki
yetine malik olacak İniılizlerln Ahnan
yayı istila için müsait tarih ol.arak. te
l<lkki etmekt~dir. 

Her Fon Papen'e, Ankaraya avdet 
edince. Berlinden yarı rtsmi bir 
dille aksettirilen telakkiye uygun 
bir dil kullanmaktan çekinmesini 
tavsiyeden ibarettir. 

, lolotofun Berline daveti ile 
Bulgar Kralı &risin Berlin ziya
reti akabinde •yarı resmi bir kay~ 
llak . tan beyanat uçurmak şeklin
de bir mise en sccnele Fon Papen'i 
Ankarada sahneye çıbrmak, olsa 
ol•a Seriinin hali Ankarayı anlı
vanıamı~ bulundui:unu gösterir. 
Zira 'l'ürk Devletine birtakım in
dirccte tehditler savurmak ve is
tiklaline dair teminat verıneğe 
kallu~nıak onun istilt;.:.ı kelimesin
den ne mfıua Çlkarclıbını ve istik .. 
laline ne mutlak bir saı gı istedi ~i
ni anlıyamanıak demektir. İstikla
line şe~("ne sahip bir Devlete ~..e
nin istikliiline dokuı·nrı.)·acağtnı• 
demc~c kalkışnıaktan hiiyük bir 
cür'et olamaz. Kaldı ki Fon Pa
pcn'e atfotuu an bel·anat bu cı.ir 1-
cti Türki.)·e.)·İ bir A\rupa de\'lc t i 
saytnamak dl're!',:elerinc k·,dar ~ir .. 
retleıı:tiriyor. 

Bununla beraber Mo~otofun se
yahat!Jıi Ct"rlioin Moskova için 
çok daha ıaddar bir tar7da istis-. 
nıara kalkı~n1r~ ı;.Jduğuııu süyle
mek doi\-rll olıır. Zira yarı resmi 
Berlin tebliğinde şu satırlar okunu
yor: 

•Türkiye için, hele • 1olotofun 
Berlini ziyaretinden sonra, Sov
yetlerle evvelce idanıe ettirdiği 
dostane n1ünasehetlcri taınamcn 
yeniden tem;n etmek ve Al·rupa 
Politikasının idaresini deruhte et
nıis olan ınilletlerc yakla~ınek ça
resini bulınak hnsus1nrı müstacel 
bir mesele olarak kendini giister
rnektedir.• 

leceğini ta.hm.in mün1kündür. Bundan 
evvelki müsahabem,zde l..f"On BlUmu·n 
Başvekillikte bateri ve 11elefi olan, Blunı 
kabinelerinde mühim nezaretler idare 
teme-kten de ~kinmemil bulunan Da
ladier'nin siyasi Ç'eh.resini kabalaslak 
çizmeğe çalışnu:.lın1. Bu.aWı de site 
biraz Lı-on Blüm'dan bahsNeyfm. 

cekleri bildirilmişti. Hu. ust k::ıbıne dl · me'z, 

Bu zatı, ben de uzun ylllar, .f'ran"tl2: 
matbuatını takip edenler gibi, Fransa-

rektörüne ıeldiğimi bildiriniz. ı · E .. H .. 
Tele!0n derhal işliyor B ı r hay ı ge-1----------------

ciktikten sonra yukarıdan e<>vap: lngı·ıtere nı"n - Yanında Cotoğrafı var nu'! 
- Hayır ... -diyorum-. 

Kapıcı bu cevabımı ;yukar.,ya bndl- kara ordusu 
rince telefonda kısa bir süklın oluyor. 
Sonra şu garip suale muhatap oluyo Clllmalıaledoıı c1enmı 

ruz: yük Harbin ilk 15 ayındaki zayi-
- O halde Başvekili niçin ziyarele attan çok az olmuştur. O harbin 

daki iç :"İyasa dalgalanışlarına kulak lüzum görmüşler! 
1 
ld inci ayında İngiltercde 27 nıu-

kabartmış olanlar fibi uzaktan tanırdım. - Konu>mak ici-' . -dedim-. vazzaf ve 18 teritoryal tümeni teş-
cDavu1un sesi uzaktan kulağa hoş ge.. Telefonda yine bir duraklama oluyor. kil edif;" muhtelif cephelere göu-

Iir> derler ya ... Eh ne yalan söy!iye .. Bu aırada, gayet şık giyinmiş bir kadın; derilmişti. Bu yekUndan Domin· 
yinl ... Beğenirdim de. elekleri arasında cilveleşen bir köpeli yon ve miistemleke tümenleri ha-

naoa öyle gt!lirdi ki Leon Blüm $U gülümseyerek seyrede ede, bir On se- riçtir. Bu defa, daha ivi neti~eler 
f.i:jni dünyanın şata!atıarına 13kayd, sa- ltizinci Asır İspanyol Prensesi edasilt", alınmı~ olduğu muhakkak olnıak .. 
mimi, olgun, mütevazi bir haklki insan- n1ağrur, merdivenlerden iniyor. Önün- la beraber, İngilizlerin yine 4:i tü .. 
dır. de, yanında ve arkasında, raye paıı- men teşkil etmiıı oldukları kabul 

1936 yılında jön.,·'de bdwıuyordum. talonlu, jaket atayı~ ruıan ıskarpinl~ edilebilir. Bir Alman ihraç ve i,,_ 
Bu sırada ~{illetler Cemiyeti asamble- beyaz gelirli üç dört ıenç. kendi.s.ioe ni~ tili.sı tehlikesini önlemek için, Va
si !"'1<a!3de mühim mevzularla meıı- ' hayctsiz hürmetler göstennektedirler tan • füdafaa teşkilatına mensup 
gul bulunuyordu. İçinde bulunduğumuz ı Hattiı hole ayak bastılı:lan zaman bun- 1 milyon 700 bin askere ilaveten 
harbe tekaddlırn eden bu günlerin ne. lardan birinin. koşa lto~a kapıdan çıkb.. kiti kuvvette bir hareket ordu!;u 
hummalı •i1 .. ı faaliyetlerle dolup taı-1 tını ve o sırada duran bir büyük limu- da ayrıldıktan sonra, biıki kalacak 
tığı malUrrı. Amerika Mılletıer Cemiy•-ızinin I<.pı,ım açtığını görüyorum. Ka- kuvvetler, Mısırda, Yunanistantla 
tinden çekilmiş, jaPonya Uzak Şark'tan. dın önümde bir an duruyor, ince uzun ve teşekkül edecek herhangi bir 
İt:ılya Şarkt Afrika'dan mN:lent dü.n- parmaklarını gere gere ve 801 eli ile cephede kullantlabilir. 
y:1yı bomb:JrdıM.ın etmekle meşgul. nğ eJinin üs~inü sıvazlıyarak eldiven.- İngiliz kara ord usu, donanma ile 
.\lmanyanın dör1naJa harbe hazırlan-, 1erini giymektedir. 40 :raşrnda gözük.en. h ava kuv\•etlerinin yardın11 saye .. 
dığı gCrülilyor. Talıhlerinl !ttılletler havası sıcak bir k•dın ... Köpefin tu- sinde, artık, buh.ran devrini at
Ccmiyetınl' bağlamış ol.:ın küçük mil- masını düzeltmekle m~rı.ıl bir ıence, )atmıştır. Sil.:ih altına alınmı.ıt olan 
i'°tJer yak!aşan tAlınd3n kurtulabilmek öten bir sesle; 5 milyon ask.er, kinıilen tün1f'n 
için gözlerini ibnev'e dikmf~ler. bütün - Ekse1iinsı gönnck lstiyen zat, ca- halinde te!ikilitlandır,ldığı zaman 
ürr:itlerini MiHctıer C"1!1yetıne bakla- liba btı g-enç ... -diyor-. ise, İngiltere, Doıninyon \.'C mÜ"i-
mışlar .. bir şeyler olmasJnı bekliyorlar. Önünde eğiliyorum: temleke kıt'aları \.'e müttt"(ik ordu· 

Bu beklenen cbir şeylen i yaratacak - Madam, isabet buyuruyorlar. larile beraber, karada da hatırı sa-
olanlar İngiltere Jle Frans.;nın başında Kelime!eri tarta tarta ve dudaklann- yılır bir kuvvet olataktır. 
buhınanlardır. dan teker teker c;.ıkararak: · İngiliz kara ordusunun, ilk dar .. 

İngiltere, 0 günlerde- birdenbire par- - Sempat.lk ..• Zeki. •. Atletik... be.hini de İtalyanların yeme~i ınu· 
lamış olan Eden'in dili ile konuşuyor Diye mırıldandıktan sonra; kaddcrdir. 
\·e Fransa slyJ~l hayatının ınu\·nffaki- - Mösyö Metoh, lıltfen k""1disine de-
yet zirvesinde bulunan bir şah:;iyeti 1.3.lct ediniz. 
yani Baş\·ekil Blum'u, ç0k geniş kadro- ~mrini \'e~iyor. . 
ıu bir murahha.! heyetile l\1i11ctler j Kapıcı, bır. tes gelmesinı be-yhude 
Cenıiycli salonunda bulundlıruyor. :vere bcklediğı telefonu kapıynL Son. 

Bende bir heyecan: radan hususf kalem direktöril olduğunu 
öğrendiğim etoh'la ikinci kata ck,.-o-
ruz. 

Gölü gören, balkonlu bir oda 

Abidin DAVER 

Italyanlar 
(Bas tarafı 1 inci ~aylada) 

İtalyan hüh.Umeti aynı ıama r. :l.ı, c- Acaba bu adam nasıl konuşacak" 
Acaba A\•ruparıın en kuvvetli kara or
duauna .sahip bulunan bir devlete ne 
rol oynatacak? Kafasınd;.ıki dünya, na-

hoınbar-:lımandan tC\'ellut eden tw:ır
ların tazminini esas itibarile kabul et· 

Metoh bitişik ~ &eçiyor. Bir da- miştir. 
kika sonra ben de aynı odadayım, Be- Bu suretle ve İtalya ne \ .. ugosfaç-yı 

'311 bir dünya":t> )'az gömleğinin kolalı kolluklarını dil- arasındaki dos!.luk münasebetlerı Y"'-
Gazetelerdeki yazıların, Fransız par- zeıtmekle mewuı olan Blum ayak.tadır, &.inde bu hAdiseye kapanmış nazarıy,e 

lflmentosundaki nutuklanntn ve ikti- Setimıma mukabele ecU7or, fakat ne bakm3k 13zımdlI'. 
dar .me\•kline gelir gelmez sağa ıo1a sa- oturuyor, ne de oturmamı tekli! ediJor. Belgrad, 19 (A.A.) - Şimdi iyırbi! 
vurduğu baltaların tesiri altındaki zı- Kendisine ilk sualimi soruyorum: membadan haber alındığına göre, hu-
kAm, Leon Blum'dao bir çok" ,eyler u- - Bir Umum! harpten, kaçınmık viyeU teııpit edilememis bazı tanarelel'.' 
muyor. Milletler Cemiyeti aloounu mümkün olabilecek hlidir MösytS ıa Karadağln en büyüle şehri olan Pod-
dolduran iki üç yüz- cazeteci gibi ben prezidan? gorica'ya beyannameler atmışlardır. Uu 
de mikrofonlu ba,hğımı kulalr:lanma Yüzünü ekşitiyor: be-yannamelerde, Karadal ahalisi C.Sırp 
geçirmiş, bütün dikkatimi kulaklarım_ - Harici politika etra!ında miilAkaı cellAdl.arma> kııf'I• i.iyana ve Karadağ 
da toplamış, müzakereleri takip ediyo- vermek itiyadında delilim. tahtına .. İtalya himayesi altına olaraic 
rum. Ve her ce~ iler, tutar bir neli-

1 
Sesinde, şatosunun uşaklan He konu- Mi.iel'i tafırmaya davet edilınektedir. 

ce \·ermeden, hattA mevcut kararsızlığı b" k .• ~-•-L-\ tabakkümG nr- Mlşel Karadat krallık aile>inln uzalı 
şan ır es ı .n.ı~ı.u..ı• 

bi~ kat daha arttırarak kapanınca zerre dır. Belli. •• Hayalimdeki ldealci, eosya ... akrabastndandır ve İtalyanlar taratın-
kadar bedbinliğe ulramıyor, bedbinlik Ust ile karşı kaJ'$lya bulundujumu aan .. dan himaye edilm.~ktcdir. 

- «Mansap. yerine "n1em· 
ha. isteseler. Meselfı, Tuna 
Bulgaristanın içinden geçer. 
Onun kaynağına sahip olmak 
'Ve suvun ba\Inda bulunmak 
varke;, ayağ;ııa güz dikmek 
1Jafil .. bir i~tck ve tezat teşkil 
'tn1eı mi? ... 

Bir muhtekirin ardiyesinde 
ı-iizlerce sandık çivi bulun
mus. ~anemollava: . 

7 _ Ne dersiıı bu bale iıstat. 
Di) e '!Ordum da 'u cev~bı 

aldun: 

Molotafun Berlinde iken Sovyet
ler Birliğini AJman~·anrn emri ve 
kanadı altına girmiş gibi gösteren 
bu !tatırlann neşri !talihiyetini ne 
dereceve kadar Bitlere vermiş b11-
lunduKıtnu sormak yine bize düş
mn:. Zira Sovyetler Birliği arma
sına milletleraras.ı siyasada bü)le 
bir zatı kertiklemek bizi nihayet 
•eski bir dost ııakatlandıo diye mü
teessir eder. Fakat Sovyetler Bir
liği bavrağ-ına Alman kartalını hir 
adım geriden takip ettirecek bir 
protokolu tasvip e tmenin, Alman 
eğemenliğini bu derece eğilerek 
kabul etmiş olmnnrn h...,.bmı M .. 
lotoıtan dikkatle aramak Stalin i
çin ihmal edilemez bir vazifedir 
sanırım. Seriinin, Sovyet politika 
adamları için tekin hir yer olma-

------------,- - dı;hnı sö~·JiyenJeri Molotofun se-

s U•• M ER .- yahatini takip eden bu istismar 

gösterenlere: ınakla hata etmekteyim .. Ben ne oldum j l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll• 
- Biraz sabrediniz... -diyordum- delisi olmuş bir arrivist ile, pma.rttl ... 

BJum henüZ söz almadı. mu; bir politikacı ile karst karşıyayım. !ere ikti<!M mevkiinde bulundutum 
mückietçe yapacağım i§lerle ve tekrar 
ıazeteclll!• dönilnee Populair'in bat
makalelerile cevap vennLı ola,ım, 

Dedi. 

Amma 

nasıl? ---

- Demek ki çivi vanıwı. 
Fakat. ortaya çıkması için, ç~
\1İnin f;İviyi si:>kınt·~i gerekmış. 
Bı•ndan böyle tekrar çivi bol
la11ır. 

Sinyor l\.J'"'''ini: A. $EKiP 

ur.a:--ıazs:ı----p. 1 

M E L E K 100.000 ki,iden faz!a l ı 
S. d alkııladığı 
ınemasın a 

1 4 ! ~~ ~(~ !:.~ !u~ b~o•. i 

-
Sinem um da 

ANN SHiRLEY 

RALPH BELLAMY 

ve yar•nın 50 Yıldızı 
taraf ndaıı yaratılan 

Talebe Kız 

Yurdu 
Fransızca sözlü film 

Büyük muvafiaK.yetle de\·am 

ed.ym:. Gidıniz göninüz. 

"-sı!.-ıl-~--· 

1 dahi teyit e!mi$ ohnuror mu? Kal-

ı 
ılı ki yan resmi Berlin tebliıli Sov
yetleri •veni nizan1:. çemberinin 
icinıle dahi gösteri)·or, hatta bunu 
da kcifi g-örınüyor. Mo~ova.\'ı •ye-
ni nizam :. ın bir •lla:-.an J>asa kara .. 
kolu derekesİnf' indiri_, or. 

Ge~ııliın. Tebliğde, eğer tahlil 
lahınetine uğradığımız mugalitalı, 
tehditli commentaireden sonra ya
zılmanu~ olsavdı, yani mücerrt: t 
hir halde ncşrcdilıni~ bulun'al dı 
hoşumuza gidebilecek su rümle 
var: 

•Almanya ve itah·a Tiirki)·enin 
istikl3.Hni ı-\.vrupa nı.u\;:ızrnesının 
r>a•larınd'1ı biri olarak telakki e
derler.• 

Fakat huna tckaddiiıu t'den s:ı 
(Arkası Sa. 4. Sü. ~ d ) 

Ne gaflet! Can sıkmtısile ikinci bir sual aoruyorum: 
Nllıayet günün birinde bızim kahra- _ Halk cepbeoi. lçtimnt bir ihtillli 

man söz aldı. Eli.nde bir kAj:ıt toman, önlsnekJe mi meşguldür. Yoksa kendi
alkışlar arasında ort;ıya çıkıp d.Jn>ek- sini iktidar mevkiine getiren unsurlarıo 
lerıni kürsüye d3y1yar11k bir buçuk sa- arztı~ ile mi bir siyasi rota çizmek 
at 'urcn bir ••• bir maval okud•ı . ta ~vurundadır? 

Bulunduğum balkondan, temsil et- - Bu sefer de prensip sualleri soru-
tikleri devletleriu ad),a,n :vazıh ta~- Yor5u.nuz. -dedi. Ben siı.e audieoce 
Ialarla şilslü maııalarda oturan murah- verirken bir havadis gazeteci.sile konu
hDs hcyt=tlcri dikkatle süzdüm. ~cağm sanmşlm. Si.z, Pliba &iyut 

İngilizlerde ve Hı ltanya dominyon- bir muharrirsiniz. 
?arını temslı edenlerde put gibi bir du- KPndi ne, o sırada İst.anbulda mü
nış. Küçuk devlcUcrde ise tam bir asa- hlm b.1' mevkii olan bir sabah ga:ı.etesi
b.ıyet.. Yüzde doksan dokuzu mihver nlıı ıiyast direktörü olduğumu söyle-
devletler!ne ak- ·htar olan gazeteciler ekle mukabele ettim. 
ka.1..ahalığında buz gibi bir hava... - Öyleyse ..• -dedi_ b.z. ikimiz yalıuı 

Blum, ani kararlar istiycn mes<-lele- gazeteci o1arak değil, a7ru zamanda 
re temas bile ctmemiJ;tir Blum, beş al- aym btw:Ji üzerinde ralışarak ta mes
tı cel10: yi 'r zrıbıtıarı mu ı :n ci i.;l' ~, lc-kda şlılr «mekte bu1unuyt)ruz.. MU..
doldu-:an n.unakJ~:ilJrın ıanki !arkın.. ade ediniz. de b. na sorduiunuz sual-

Ve gümüı tabakıı<mdan ÇJkardıitı bir 
siıaıııyı bana uzatarak gulünuedi: 

- BaiVekil çolı: calışmaja mecbur. 
Size muvattakiyeller teaıenni ederi.nıı 
mesleiı:tq. 

• • • 
İşte, şimdi mubakeme edilmek üzere 

bulunan meşhur Leoo Blum hakkınd;ı 

benim bildıklerjm ve aöyliyebilttekle

r!m.--
NİZAllETTİS NAZİi 

(1) K....U bbllL Pocl1'aJıJar DDUttJa. 

u buna cŞere-tmesuı. deti~rdi. 
(2) Etlltd müthiş... dlonslcurle J>r&o 

9ickmb a.şatı •Mens'·u.r le DNıldd.eata 
)"lllı.an. 



Yunan ordusu 
Göriceye girdi 

(Baş tarafı 1 inei aayfada) 

Göriceuin Stratejik Ehemmiyeti 

Londra, 19 (A.A.) - Arn.ım.ıt
luğun en büyük şehri olan Görice
nin stratejik eheınmiyetiııi mev
zuu bahseden mütehassılarca işa
ret edildi.iti veçlıile, Yunan:istana 
doğru giden iki yolun iltisak nok
tasında bul~ bu şehir 
Yunanlıların eline geçti~ takdirde 
ltalvanların Seliini,i!e ooğru ilerle
yici durdurulacaktır. Meğer ki İ
talya Yugoslavyarun bitaraflığını 
ihlal etıneği göze alıp Yuruınistana 
Manastır yolu ile gimıe~ teşebbüs 
etsin. ~ bir ihtimale nazaran, 
Görice Yunanlıların elinde kakW<
ça İtalyanların Yanya yolu ile bir 
isti.iMia bulunmaları tehlikesi iza
le edilıniş olur. 

YUNAN TEBLİöt 
Ati.na, 19 (A.A.) - 23 numaralı 

Yunan tebliğinde deniliyor iti: Gö 
ricenin sark mıntakasında askerle
rim.iz ıfü~nm mukaıbil hücumla
rını tart ye şiddetle müdafaa ettiği 
ınevzilerini zaptetmışlerdır. Evvel
ce Kalmas ~ınin cenubunda.kı 
ınıntakaya girmiş olan düşman 

.kuvvetleri nehrin tamamen şiına
line ııürülmüşlerdir. Bazı millreze-

l
l leri:miz dtl4man t.opra,i!ında derin
~ ilerliyerek Erselca ve Boro
ftda ll&keri erzak ve benzın depo
larını ta:b.rip elıın1'!er va esır al-
~. 
Düşn.an hava lı.uvvetlerı büyük 

RşekıkiilJer halmde ceş:>hedekı mev 
&ilerimizi bomiı.a.rdııına elml$tır. 
Cephe üstündekı tayyare ·muhare
belerinde tayyarelerıın:iz ~a
nın 7 bombardıman ve 3 avcı tay
yares:itıi d~rrnüştür. Tayyarele
rim.izden ikisı üslerıne dönnıemiş
tır. Hava kuvvetlerımiz Ergiri ha
va meydanı ile yüı-üyıjş halindeki 
diisman kuvvetlerini bombalam1ş
lardır. Düşman ,Euvvetlen muva1-
fal<:ıyeımz mrette Pre"Ye.eyi bo.ın
t-dıman etmiştir. 

Y-..Iılar 58 Muhtelif 
Top Aldılar 

Saıtbiyettar makamlardan ha
ber alındığına göre, Görice Ci,va
rında bır .lıöyde iğtinam edilen 
malzeme meyanında W bın batta
niye, ibUyü:k miktarda gıda madtle
lerı, 10 top, 33 tank diifi topu ve 
1ö havan topu mevcuttur. 

12 Adaya Çete Baskını 
Atina, 19 (A.A.) - Emniyet ne

ı;aretinin tebl.iğınde deniliyor ki: 
Pazartesi günü düşman tayyare

len Epirin üzerine bırkaç bomba 
atmışlarsa da telefat ve zarar hu
•ule getiremeı.ıişlerdir. • 

17/18 gecesi 12 Ada ahalisinden 
olup Yunanistanda oturmakta bu
lunan Elen vatandaşlan ve di
ğer Yunanlılardan mtirekkep bir 
lı.ıı.file küçü:k bir · e binerek 
12 Adadaki küçük ~talyan ada· 
ııına çı.lı:ın.ışlardır. Bu küçük gru.p 
adadaki Karabineri karakoluna 
taarruz ederek başkomiser ve üç 
askeri silfilılarile beraber esir et
mişlerdir. Bundan sonra ayni grup 
adanın ·bahri karakıoluna da taar
ruz etmi5 ve içlerinde oranın ku
mandanı olan bir zaıbıt de dahil ol
mak üzere 3 kişiyi öldürmüşlerdir. 

Grup beraberinde dört esir oldu
ğu halde hareket ettiği Yunan li
manına avdet etmiştir, 

İtalyn)u İki Bava ÜSsü11ii 
Bıraktılar 

Londra, 19 (A.A.J - Reuter: 
Loıı<lrada tahmin edildiğine göre 

Yunan ordll8unun ilerleyişi İtal
yanları Göricecı.. bulunan en mo
dern iki hava üssıinü terketme,i!e 
tnoobur etm>ıstir. İtalyanların Ar
navutlukta bulunan diğer hava 
üııleri ancak Draç, Avlonya ve Ti
ranada m""""1t buhınmalrtadır. Ti
rana Drarta11 30 kılometre mesa
fededir. Eğer YunanWar bu bava 
!islerini zaptedecek olurlarsa, Yu
nan ve İngilız hava kuvvetlerınm 
lstil3cıya karşı yanacakları kış ha-

Berline göre 
Tür kiye 
(Bıq tuafı z nci sayflıııla) 

çoı. ..m ~ bir mazide clifer 
A nv:poı millıııüerine DÜmnM ve 
misal olarak aösterihnitti. Mmul 
-lesinde .lıııı..kem. karann. ~
mıınuz; Bopslar ı ıJ rinitı hal
linde lı:d.:a miirııeaat ~ 

zamaııau beklememiz n nlhen 
vaziyeti ı.ehimize çevinnemis, Ha
tay işinde de cebir usulüne ıalha
caat etn>ffsisiıı Türk topl'ıddanm 
isfudııdımız haklı gördükleri pay
larııu vaktitaden evvel veya ı.-
vete dayanarak almak istiyealere 
uyulacak misal olarak gösterilmiş
ti, ffakbnnn ve kuvvetimBe e
min olduğııııım içiıı bu noktalar:m, 
her meo;elede .Wnğu gibi, nilıayet 

her tarafca kabul. olwıacağma e
min bulunuyoruz. Avrupalıyn., 
A vrıınadayJ><, Avrupa muvazene&İ
ne lazımn;o Asya ile ilgimiz var
dır. İki kıt'a arasında yalnız mad
di değil .minevi köprüyüz. Buııun 
kadar açık bir dllrtlDI siyasette u 
bulunur. 

Hüqiıı Şiilrril BABA.N 

va seferlerine maddi faydalar te
min edilmiş olacaktır 

İn111liz .bombardıman tayyarele
ri Yunan üslerinden ve Orta Şark
ta bulunan dah;. ...__d,.. meydanlar
dan hareket etmektedir. Taarruz
ları fazlalaştırmak üzere, Yunan.iı;
tan ve Girıddekı Yunan tayyare 
meydanları suratle büyültülüp in
lr.ışaf ettirılmektedır. 

Yunan ve İtalyan 
Y nahları Atinada 

Atina, 19 (A.A.) - Reuter: 
Gönce cephesınde yaralanarak 

Atinava sevkoJunan 300 kadar Yu
nanlı binlerce klfiinın büyük te
zahüratile karşılanmıştır. Bunlar
la •beraber ve ayni trende 100 ka
dar İtal'.:IJl mecruhu da gelıciş ve 
kendilerine dıoktorlar tarafından 
ayni ihtimamla bakılmıştır. Fakat 
her türlü nümayişe mimi olmak ü
zere İtalyan mecruhları hastaneye 
bır saat sonra nakledilmişlerdir. 

AV11stralya Yunanistan& 
Buğday Hediye Ediyor 

Camiberra, 19 (A.A.) - Avuıı
tralya başvekili Menzies, Avus
tralya kabınesınin Yunanistana 60 
bin İngiliz lırası kıymetinde 10 bin 
ton buğday hediye etmeğe karar 
verdiğini bildirrillJltir, 

Cağfer İpi Bmbalanarak 
ö 1 d Ü 

Tiran, 19 (A.A.) - Stefani: Va
zifesi icabı harekat sah asma git
miş olan Arnavutluk adliye nazırı 

Ca,i!:fer İpi, Düşmanın attığı bir 
bomba ile ölmüştür. 
Cağfer İpi, Arnavutluğun İtal

yan tacına bağlanmasına karar ve
ren müessesan meclisinin reisi i
dL 

Yunanistan Tayyare Yardmu 
İstiyor 

Atina, 19 (A.A.) - Yunan mat
buat nazırı Nikoludis, Yunanistana 
acele tayyare gönderilmesi lehinde 
bir hitabe irat etmiştir. 

Nikoludis, adedi 400 e baliğ olan 
İtalyan tavyarelerinin Görice cep
hesinin muhtelif noktalarında Yu
nan ordusunu nevmidane bombar
dımanına ra,i!rnen Yunanlıların i
lerlemekte olduğunu ıkaydey!e
mıştir. 

Nazır demiştir ki: 
•Tarıhi muzafferıyetleri:ınize, da 

vamız hakkında beslediğnniz sar
sılınaz imana ra,i!rnen, müttefik ve 
bitaraf efkarı umumıyeye bütün 
kuvvetimizle hitap ederek henüz 
vakitken derhal ve tereddüt edil
meden Yunanıstana ayyatre yardı
mı yapılmasını ısıyoruz. • 

B 0 Y 0 K TA R 1 H l R O M A N No: 55 

ırır:Ji1: cım·ı-ı•ır,~~dJr!·~E!lillll 
il~ ~1,,: P!UW]lJ3;]llll11 f: 

Yazan: M. Sami /(ıırayel 

KMID - nlllp YorıiYI huzuruna 

çajluwalı: izahat -· 
Rahip ,inUr eyledi. Padifab ta iılan-

bulda Avus!ur:r• setlrüıi buzrıma da
..,tle Wılıat istemişti. 

Sefir, padipha red cevabı verdı. İki 
tara.f ta inkar ediyordu. 

Padi§ab, tüphe:re düşer gibi olmuştu. 
Kasım p-run lsübbaratının Yanlıi ol
du~u hükmüne varmıştı. 

Lakin Kasım paşa, istlhbaıııtımn 

kuvvetinde durdu. İddiasında. devam 
etti 

Bunun Uzerlııe padişah blr çavuı 

eöndererek Macarlar ve kraliçe lehdıt 

olundu. Fayda etmedi, 

Çok geçmeden Kasını paşanın dedigi 
~ktı. Kral Ferdinand askerile birden
>ire Erde! bududuna tecavüz etti. 

Bu haber İslanlıula 2elir 2el.aıez re-

hine makamında İstanbulda bulunaıı 
Aı·usturya senrı Anadoluhısarı italesıne 

hapsoJundu 
Sefırın bapt:5 Ye kaleye ahlıfma tm~ 

paraıor Şart ıuraz ettı. Hukuku düve
le mugayır olduğunu biJdirdJ. 

Kanunt. imparatora c~vap verdi; 

- tmza verılen ve, lncıh ,eril ilzerl
ne yemıo ve kasem edilen muahede ah
kAmına tecavüz etnM!k Ye verilen sözde 
dunnamalc maddeleri bulrulı:u düV'ele 
daha &iyade münafıd.ir. 

Hul~sa pıod:işab, imparatoru dinleme
di. Sefiri lı:a!eye kapadı. 

Bu sırada SokuUu Mehmet pap 
Rumeli Be,.ktj)e,.J idi. Padişah, Sokul
luya harekete geçmealni emretti. 

Sokullu, Sancak BeyJerını haçına 
toplıyarak aelacele Tuna nehrini ve, Tb 
nehrini aeciı> Erdeie doğru yUrüdü. 

Be r 1 in tebliği 
Münasebetile ..• 

(Bq tandı J tincü sayfada) 

lzmit Emniyet 
Memurları 

20 2 ci T e~rin Çar~amb• 

Yarın akşamdan itibaren ha
rici ışıklar söndürülecek tınar- ve 1ımı<1an soma gelenler ı.u Kahraman askerle- !:: :"' :!:!: :,::-

eöml...ı..t.i iddiayı O derece kökün- • • 90 kJ 8.15 Ajans 19.15 )l:Qzlk (Bıııf -. 1 lnehle) mektedir. Bunlar, pasif korunma i ~le-
ılıe». sarsmaktadır ki İnsan IUerinde rlmtze pamU U Muz·· ' ~ A..._• rinde kullanılmak üzere köylere ıcvıl 8.30 ~ 19.3-0 ,.,.- - vestiyer, sahanlık gibi 
d.armaldan çepaiyor. Zira •Bu ne 7elek bazırh7orlar 9.00 Evkadmı 19.45 Müzi.}[ bir :ren mevcut olmı:yanlarda iç veya olunacaktır · 
perhi:ıı, lııu. ne lir.hana tur~!• de- U.30 Program 20.15 Rad7o c113 tatatta tahta, hail, kilim kullanılma\ YENİ CANAVAR DliDÜKLERİ 
aıw*eıı ken.ıini alamıyor. İzmit (Busııst.) - Yuıdun her 12.33 .Müzik 26.46 Müzilı: suretile dışarıya 8.....ı; kat'iyede !§ık Şehrin icap eden yerler ine de, yeni· 
Almımvaya göre Sovyeölır için tarafında ~ d>i şehrimlıxle . ll.50 Ajans 21.10 Kon- ınzchrmaz metlıaller tertip edilecektir. den canavar düdükleri konacaktır. 

ortada hila bir Boğazlar meselesi de ıkahraman askelerimi:ze 'k:ı.ş he- 13.05 Müzik 21.25 Müzik Lokanta ve busuııl evler için bu YİNE Mi İHTİKAR? 
vardır, Bir Boğazlar meselesi ki diyesi hazırlıklarına hararetle de- 114.00 Müzk 21.45 Müzik methal üç Jı:lşilikten fazla olmıyacaktı.-. ;.. l,"1kları gizleme hakkındaki karar• 
Sovyetler bunu uzun zaman kendi va:n olunmaktadır. · 18.00 Progranı 23.30 Kapan11 Fabrikalarda bu mahal en büyük ima- namenin ntşrinden sonra, diin, lı : ·o!< 
iatedilderl tarzda halle çahııııuşlar ValimWıı .refik~ın reisll{ıin- 111.03 Müzık 22.45 Müzik !At parçalarının geçmesbıe, imkan ve- yerlerde, siyah ve koyu mavi ki>~ll v• 
ft nihayet vazgeçip başka 1'ir pli- de H~''--~--'e "--lanan t~nıı·t ba- recek -'-~- ve '-"-'"·'ük-te olabı·ıe-~v.uR.1 vvv ·~ ~ """'J.....-... bezlerle, siyah ve nıavi boya bıılunı.11.ıı 

na Bgönül ~!ardır. (!). .. 
1 

yanları, bu hazırlıkları orııanize Yenı· Eserler cektir. olmuştur. 
u ne garip iddiadır! B<>gaZ ar:m. etmekte ve lromiteler te!ıkil evle- Alevleri göz:e göriinen derecede ışık Bu neviden malları saklaımyen >•· 

bugünkü rejimini tcsbit eden Mon· mektedir. ·· te ~-- · tbah fıruı sıt- ~ saklayamıyan bazı bu.vuk mu·e'·""'e-
trö mukavelesinde Sovyetl~ Bir- goo ren •= nevı °'u , • ı ,. -
lig"inin imzası yok mudur? Yahut Dii!'er mattan İzmit Polisler! Avrupa memleketleri ma cihazlarının bulundukları yerle:-, ler ise, bunlara, e,kisinden çok ıazl• 

de dim.r eınnı' yet teskı'la" tı~ı.za lkanl duntan n ....... _ ... bacalar, biç bir ışıl{ fiat istemişlerdir. bu imza Sovyetlerden zorla mı ko- ' ~- . ··u cağrafyaaı: Ba ar --· 
parılmıstır? örnek bir harekette bulunmuşlar huzmesinin dışarıya sızmıyacağı şekilde 1 FİAT iUÜRAKABF KO~ıi-. \'ONPil'.'rl 

Deli sa<;masına Jıen%iyen l>U teb- ve vilUt ordumuza kıs hediyesi K;uleli ve ~ık llselerl coğrafya öğret- tanzim olunacak ve maskelenecektir. ' KARAR! · 
liğin Sovyetlere bamlettiği diğer ver~ek ~e teşebbüse 2eom.i~ meni M. Niyazi ErenbUge c:Avrupa 1 Havagaz~ maden döküm fabrlkaların-ı Diğer taraftan, flat mürnkabe kumıs .. 
pliiu bir •Hasra köıfezine İllmek !erdir. İzmit zaıbıtası mensupları memlekeUeri coğrafyası: Birinci kJsım ı d~. im~l sebebile hasıl olan . ~ıklar Yonu, evvelki gün ellerinde b ı..: nevirlcn 
projesi> dir. bu maıksatla aralar:rnda ıoara tap-- Balkanlar> adlı bir kitap neşretmi3tir. mümkun mertebe ışık huzmelennın dı. fbazı mallar bulunanları beynnn ı::nne 

Almanyanm şu mılhut cDrank , kvarak QO adet kalın pamuklu Balkanların son derece ehemmiyet ka- şarıya sızmasına mani olacak ~lld• ı vermeğe mecbur tutan bir karar a lın ıs· 
nach Ostell projesinin bir •Ham- gomlek vaptır.ınıya başlamL!ilardır. zandJğı şu sırada Balkan devletleri hak- rnaskele.necektir. ,tır. Beyannameyle bildirilen bu r» ll• 
burg ... Bas:a yolu• suretinde bas- Emniyet teskilatının bu güzel kında her türlü malümatı ihtiva eden Esas Jtıbarıle nakil vasıta1annda bil- ra, fiat mürakabe komisyonu fiat tesbit 
tedildiğini bilirdik amma, Sovyet- hareketi burada sevinç ve alaka u- 1 bu kıynıetli eser, tam ~anında neş- tön ışıklar söndürülecektir, ; edecektir. Verilen be..,.·anname hnricaıde 
lerin ltir •Moskova _ Basra yolu• yandırm.ıstır. 1 rolunmuştur, denilebilir. Inkıla.p Ki- Iş_ıksız kalmaları. müm~ün . olm~ya~ elinde saklı mal buI~ınduğu veya tesb!I 
sevdasına tutulduklan.ııa inanmak km.itte Yol İnşaatı 1 ta~vi ~r~~ı~dan b~sıl.a~ _bu faydalı e- nakil vasıtalarının ıç tenvıratı ısteruld.i .. edilecek fiatlardan fazlaya sattıkl:ın te5 
istemiyoruz. Tebliğ hu iddiasını . ,. . ~ . ııerın cıltlisızı 75, ciltlısı 100 kuruştı.n'. ti gibi tam bir şekilde maskelenmesi te • . bit edilenler Milli Kon..ınma kanunu 
fÖyle bir tehdide bağlamak gara- . İzm1t (\Hu.&usı) - Vilay~t dahi-/ Tavsiye ederiz. min edilemediği lakdirde bafil vallılf hiikürnlerine' muhalif hareket suçil• 

bet. . d .. t . tinde şose yollarının ikmali ve ya- ı ınavi ampül kullanılacaktır. derbal adliyeye verileceklerdir. 
ını e gos erıyor: ıl · · d .._ -ktedi S ı 1 ' Motörlü nakil vasıtalarının ve bisik-

•Sovyetler Basra körlerine çık- Pl makası ~himevamb. e.:~= t r · kon T Y A T R O l A R 
mak anusuııu teşdit ettikleri tak- o ar mu ır ""'are rner. ezı _ !ellerin dış ışıkları ve arka JAmbal~n 1 

dirde Türkiyenin .takınacağı vazi· o~. ~azı - Adapazarı şosesı de. " rEPEBAŞI DRAM kılıf ııe veyahut koyu mavi kalın biı Milli Koru;ı ma 
Kanunu 

yeti tayin etmek lazım gelir.• bıtirilmıstlr. "e:t• iki cam veyahut koyu mavi kalın 1 

İnanmak istemediğimiz böyle . KISMINDA kağıt ile maskelenecektir. Maskelen- ı 
bir takdir ile bir sürpri2 ha- iotımb91 Asliye Ma>ı•........ı t tıncı1 ?tl/11/940 Çarşamba memiş fener veya araba lambalarının 

-~~ _,...,_,,~~-., kullanılması kat'iyen yasaktr. ı 
!inde ka~•laşırsak o zaman va· ~-- _.......,_ ·· ·· .1... t 20.30 

..,.. ~Dil ..... amı saa Pasi1 korunma nizamnamesine gör& 
ziyeti • tayin • l'tmck değil am- İstanbtılda Ye<tikulede Mitbat Paııa ··-1. Tak A ınJ 

(Baş tarafı l inci sayfada) 

ma, kestirmek Bertin için pek A,..... ımı rcıa a projektör yakılması da memnudur. Hal- nin muvafakatini istemiştir. Grup 
çiftliğinde mukim Ali Haydar Mithat • buki, İstanbulda, akşam bilhassa saat Umumi He.yeti Basvekilin bu tei<· 

zor olmasa gerek. Bu huııusta •--atı d ..,_ "'und K ı uk l -
Cumhuriyet Türkiyesinde tatbik ~ n an ~,o,... a a yeme u - on yedi ile yirmi arasında vapurların !Hini müttefikan tasvip etrn.iştir. 

luğunda Duacık sokak 9/1) No. da mu- KOMEDİ Y.ISMINDA - ı · l ·· ilim kted- H lbuk' Bund 
edilecek tarife, pasaportsuz •Bam- • 1§ emesı zarur gor e ır. a '' an sonra ruznamede mev-

lı:im Melek aleyhine açm.ış olduğu ip- · kt'' ·· · li · - · kr 
burg - Basra• seyahatine ~ıkanlara 20/11/940 Çarşamba proıe orsuz vapur 1§ yemıyecegıne cut ta irler okunmuştur. Bu tak• 

' tali wnıset davasmda; M. aleyhe gön- ·· ı 1 ı -'-· d 1 · lerd b' · • 1 tatbik edileceğine kimseni11 şüphe ,\!erilen dıivoı ıınuhalinin 'teblil akşamı saat 20.30 da gor<0, vapur se er er ....,am an sonra rır en ıris1. son defa mer iye 
edeıniy~ği tarifenin ~az de- kesilecek demektir. Binaenaleyh, bu j mevkiine giren muamele vergisi 
recede aynı olur. ilmühaberine wrilen meşruhatta bu D A D 1 cihet hakknda bir karar ittihaz edile- kanununun küçük büyük her ne\Ti 

namda kimse olmadığı yazılı bulunma- · ti B ih t Ankara l l t b k f Moskovanın, miiletlerarası siya- ınemış r. u c e Ya yapı a- / a a esna ını şumulüne almakta 
sına binaen dava arzuhaline karşı yir. k te sJa d k 1 t J ld - d 

sa alanında bu derece sakat kon•,.- Dr. IHSAN SAMI - ca ma r an sonra arıır aıı ın •· o ugun an ve bu halin bilhass& 
- mi gün zarfında cevap-vermesi ve mah. caktr b k 

mak iein Berline sal8hiyet vermiş G · asit ve azancı mahdut olan es-
keme için tayin edilen 16/12/940 saat onokok ''ŞISI B''yük · -- 1 · · olacal(ını kabul etmek i.steıniyo- ""' u sanayı muessese ennın ve nafa iztırap vermekte bulundu· 
14 tayin edilmiş olduğundan mahkeme- l "'-·"·' .. ih ·ı· I Ayvan.saray, Hasköy, Kasımpaşa değir• .. d bah' t· Sah. 1 · ta abn ruz. Kendinde fuz~ salahiyetler :re gelmesi veya bir vekil göndermesi Be "'"'""'-'li'!?U ve ti at arırıa l!UJ1 an ıs ı. ıp erı r • 

vehmeden bu acemı ve farfara a· aJı:si takdirde muhakeme~ ben d ikarsı pek •esirli ve taze aşıdır. menleri gibi değirmenlerin, icabı halin• dan $ifahen de izah edilen takrire 
k t k . • b' 1 . ..ya evanı Dı'vanvolu Sultanma·hmut ..,,~_ de, kuvve! muharrike olarak kullandık· cevap veren Maliye Vekili Fual vu a ın mas esını ır an evve m- edileceği davetiye maka kaim 1 u.u 

dırtn. s· . Mosk d b ki' mına o - ·besı· No. 113 !arı elektriği kendilerinin temin edebil- A{(ralı bu vazi•;etin hükfune•~ de e ını ova an e ıyen- mal< tızere ilAn olunur (539) ' "'ç 
!er, bunu yalnız Sovyetler Dirliği-ı · !meler! için, şimdidaı yedek motôrler nazara alındıı:tını ve bu kabil es· 
nin kendi şerefi ve kendi menfaati tedarik etmelerı kararlaştırılm!§lır. nafın verı:ıiden ınua1 tutulması 

namına beklemektedirler. / D 
1 
t o , y 

11 
u M d 

1 
d 1 KARARLARA RİAYET hakkında tanzim edilen kanun liı· 

Nizamettin Nazil eve emır o arı u" Ur uu-u .. n en ETMIYENLER yihasının Meclise takdim edildiği· 
========-:...=-=-=-==== 1 ı . dll:~a!~~=:iayethakkınebndrya enitt1eribaz' pa.seil- ni söylemi.şiir. 
İstanbul Asliye İklııcl Ticaret :Mıı.h- Maden şirketlerinde calısan a· 

kemeslndenı 

Şevket ve Zühtü öz kardeşla- veki
li avukat Vebbi tarafından Beşilı:~ta 

Nüzhetiye caddesinde 5 No. lu Cümbu
riyet :fırınında İhsan Küçük ve şeriki 
Enver aleyhlerine muhtelif tarlblerde 
satın aldıkları un bedelinden bak.ıye 

borçları olan Bin beş yüz lira 50 kuruşun 
tahsiline dair ikame olunan davıanm 

Muhammen bedeli 15690 (On beş bin altı yüz doksan) lira olan elli (50) 
ton benzin 3/12/1940 Salı günü saal J.6 de kapah zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

llu işe girmek isteyenlerin ( ll 78, 75) bin yüz yetm~ altı lira yetmiş beş 
kuruşluk muvakkat tcııninat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklitleri
ni aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malz.eme dalıes<nden, Haydarpasada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağılllacaktır. (10887) 

cari muhakemesinde, Müddei vekili a ... 'rı 
vukat Vehbi muhakeme celsesinde bir ~ 

arzuhal ibraz ile mündericatını tekrar Bayanlarımızı eyhk üzüntülerinden I 
ve alacaklarmm müekkili &irketin def-
terlerinde yazı4 bulunduğunu ehli vu- Kurtaran gayet aıhhi, ufak, yumu§ak ve en İnce elbiıe-
kuf mariletile tetkikin! lalep eafı1~ ler altınla bile belli obnıyan -

FEMIL ve BAGI 

korunma mecburiyetine tabi ~hJr ve melenin is esnasında iş yüzünden 
kasabalarda pasif korunma kanunu~ gördüğü zararların tazmini ve 
nizamname ve talimatnamesile bunla- Antalvada çalışan bir mad!!d şir• 
ra bağlı nizam.name ve talimatnamelere ketinden uzun<::a bir müddet üc· 
riayet ebniyenler hakkında cezai bttk- retlerini alamamakta oldukları aJI 
mü ihtiva eden pasi1 korunma kııntınu- !aşılan amele hukukunun hükümet 
nun on dördüncü maddesinde tasrih e- çe siyaneti lüzumu hakkındaki iki 
dilen on beş günden altı aya kadar takrire de İktısat Vekili Hüsnü 
hapis ve beş liradan elli liraya kadaı Çalnr tarafından icabeder. izahat 
para cezasile cezalandırılacaklardır. varilmiş ve Vekaletçe alındıin an· 
' ESKİ YANGIN TULUM.BALAKI ]aşı.lan tedbirler Gruo Umum He-

Muhteli1 mhallelerde mevcut eski yetince tasvip edilmiştir. 
yangın tulumbaları toplattırıhruf!ır. Ruznamede başka madde bulun· 
Yüz kadar olan bu tulumbalar tamir et- maması hasebile rivasetce celseve 
tlrilmekte ve işliyecek bir hale ııetiril- 16.30 da nihayet verilmiştir. 

Üniversite A. E. .P Komisyonundan 
4~3,25 lira keşifli Gureba hastahanesi dahiliye anfisi kaloriler tesisatı 

mahkemece davacı vekilinin tsbu iste
ğinden bahisle evvel emirde müddea
aleybler hakkında ikametgahlarının 

meçhul olmalarına binaen ve vaki ilben 
tebllğa ta rağmen mahkemeye gelme
diklerinden usulün 402 nci maddesi 

Yeni ambalAJ ve daha mUtekimil bir şekilde 8 ilk ve 12 Jik .kutularda yeni- ikmal işinin açik eksiltme ile ihalesi ~9/11/940 Cuma ıcünil saat 15 de Rek-
den piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve parfümeri mağazalarında törlükte yapılacaktır. İsteklilerin 333 liralık muvakkat teminat makbuzu ve 

mucjbince gıyap karan ittihazile ılA.nen ve kadın berberlerjnde hizmetlerine hazır olduğunu arzederiz. en az 3000 liralık bu libi işler yapblıoa da1r İstanbul vil3yetinden ihaledf'"l 

tebliğatın icrasına ve muhakemenin de l ll••••••••••••••••••••••••lll••.İI üı; gün evvel alınını& ehliyet ves:lkuı ve 940 yılı Tirnret Odası K&ğıtlarile 
11/12/940 tarih saat 14 de talikine ka- gelmeleri. Şartname ve mukavele projesi lı:elif cetveli her sün rektörlükte gö· 
rar verilmiş ve bu husustaki gıyap ka... f b l p T rülür. c 10803> 
"" aa ma'1keme divanhanesıne taııı. stan u . • T. Mfidürlüğünden: 
edilmi~ bulunduğundan keyfiyet tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilôn olu- İdaremiz ihtiyacı içln 10 tane iki dellkli beton künk Jı:alıbı ahını açılı. eıc-

ail tmeye konulmuştur. nur. (536) 

._Çocuk Hekımi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. f 
P2zardan maada lıer gün .aat 
15 ı!P~ <nn~a- T~I: 401?7 

İmtiyaz Sahi!>i ve .lleşriyat Di
rektörü: E. İZZET. llaMldı&:, Ye>:' 

SON TELGB !\F Basınıevi. 

Eksılbne 27/11/940 çarşamba saal 16,30 da B. postahane binası karşısında 
Valde hanının iltlncl katında idaremiz umuınl depo mulıasipliği odasında top
lanacak müdürlük alım satım komisyolnunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel, beherinin 150 lira, hepsinin 1500 lira, muvakkat te. 
minat ll2,5 lliqdır. 

Taliplerin olbaptaki nümune ve prtnamesini görmek ve muvakkat temi
natlarını 3'l\tırmak üzere çalışma günlerinde B. Postahanede birinci katta 
mezkiır müdilrlük. idari kalem binalar ve levazım kısmına, eksiltme gün ve sa· 
atınde de 940 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası, muvakkat teminat 
makbuzu ile blrlikt'1 ;rukarıda toplanacağı yer yazılı komisyona münıcaat
ları. (10555 ı 

Sokullu Mehmet paşa, yıldınm süra- Lipada mame ~a vardı. Mukave-1 bire olmuştu. Kirnsenın haberi yoktu. 
t ıle gıdıyordu. Önüne gelen düşman met edemiyeceğini anladı. Esleha ve Hızır bey güvercın vasıtaslle .Budin 
ttalelerını bırer hamlede alıyor ve, kuv- ~ya ile beraber serbestçe ricat etmek valisi Hadım Ali paşaya haber yolla-
veUerile Erdele koşuyordu prtıle teslım oldu. dı. 

Sokullu, Erdele ;retl§tı. Tamııvar ka- Fakat rical -asında Avustury aask:e.. O vakit Budln valioi Hadım Ali p&-

lesını muhasara ettı. 

--
iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

Fiat Mürakabe Komisyonundan 
32 numaralı ll4n - Gerek Rumeli Ye ie!'Olı: Anadolu odun!armm araların· 

da fiat farkı ıöutilmodon her ne clnslııın OOn-sa dlırun kuru meşenm topt•• 
aabş fiyatının aaml olarak ca» laırul W: perakende fiyatvun azamı c4.35' 
Jı:u~ olduju ilAlı oıunuz. (110~2) Dusman Tan::ıışvar kalesinde müda· 

faa edıyordu. Kale metın tdl. Muhasa· 
ra uuıdı. 

Kış gt?lml§tl. Sokullu Tamışvar kale
sıntn muhasarasını bırakarak Belgrad3 
dOndO. 

ri imzalarını tanımadılar. Evvelce ha .. ısa idi. Paşa, güvercinle haberı alır aı .. 
zırladlklıırı pusulardan hUcum ettiler. maz derhal harekele geçtı. Yıldının .U

U!Ame paııanın maiyetinde ancak bin J ..,me Sigedme yeıışn. 

Uliime paşanı,n üzerine aaldJrdılar. yaptı. 1 S TAN 1 U L !1 ÜÇ iv'.:t~~da'i:ı~ :"":ı~~ce kuvvetle 'ı ha~:~=ahJ:.:.:a~ ~ 1 B ELE o I y Es 1 N o E ". :ı 
uıame pafa, bm üç yilz kitılik Türk / A 

· vustu War gti......,;n ile Tlirlclerin 1 lim•••••••••••••••••••••••---~! Yalı:uz, ~ avdet edef'kl!'D. zaytettiğt kuvvetile düşm.a.n baak1010.a teslim oı.. rya ' 1 
kalelere muıı..tızlar bıraku Sokullu, mayıp harbeıti. haber gooderdiJı:lermıa far- olma- IUıflt iJk 
E JIU§:Jardı. 
rdeıe girdıtı zaınan her vakitkı gil>J Muharebe çok ka.nl.ı oldu. Ulame Bedeli TeDÜllMI 

Avusturya ordusu &en çela.lJ.p ı;mıale paşa, yaralandJ. Ukin ne kendisi ve ne Hadım Ali -. dtifnıa nlruv9eöerinİ 
doğr'U kaçmıştı. de maıyeti teslim olmadı. bir k.aP ka•memaca•uw .lo.1.ıçıao. seçJl'

Sokulu Çekilip Belgrada geldikten Nihayet, bin ııehit verildi. U1ime pa.. 

aonrd Avusturya ordusu teJı:rar Erde le lill ağır yaralı olduğu halde Uç yüz kişı 
da!Ul oldu. ile düşman muhasarasını yazıp Belgra-

Erdeli kardinal Mazınoçi lsyane t.et- da geldı. 
?ık etti. Avusturyalılarla birleşerek U!Ame paşıuwı Belgnoda geu,i çok a
ehlJ JılAm ttzerme Hnstıyanlan lata- cıkh oldu. Yanında getirebildiği üç yüz 
le davet •ttı. Avusturya askenle elı1I ki§inln hemen hepol de yarallJl'dı. 

kıyamın mıkdarı yüz bm kışlyi geçti. Bahar gelir gelmez Avusturyab.lar fid
E!epsı sililhiarunıf, TUrk Jdaresıne ve, detle taarruza baaladılar. Büyük bir A· 
ordusuna karşı l<oymağa hazır olmuş. vusturya ordusu Sigedlne .kadar aelerek 
ıu. birdenbıre hücum eUi. 
Düşmanlar LlJMı kalesini muhasara Sigedin kalesi muhabzı olan Hızır 

~\tiler D~an çok kuvvetlı id.ı. 1 Bey iç kaleye kapandı. Hücum birden-

di. 
Düşman ı.ı-· ı wlaıa bir ım

mı canlannı ~ için k.mdi!eıri

nl nehre atlllar. 

Sigedin liotinde on bin kesiimll dllf.. 
ınan Jı:ellemıdes> ebram ri<:ı.ıde ııetiril
dl. 

Kadım ..t.lı! - hiicwıaı mııuu.. 
tL 

Padlşatı, ild:ncl wziı' Ahmet ıSıısayı 
ııetere memur .,.ledi. Bir Jı:ısım ,..,,Uçe
ri ile ordu İ.lianbuldım l>arelret etti. 

~ 335,Dll ~-= ifa- ıı-.ımı- 1'0111 lhm- bulmuın alıfllf 
köpcünlin tamiri. 

891,85 118,87 BetlkQıl Çöp w • · ın a ınetı-e bilimde - dotnı _. 
t.ınıa.ı. ıp. 

)[eşit bedellorile ilk teminat ınllı:darlan ;ıoulrarıda yazılı illes" ayn ayrı ,ç>• 
eltsiitme:re ~. K.,.ıt .... ıartııameleri Zabit ve M..ame!At MüdWlfl

iü )<aleminde ııörill<wi!rt;r. İhale 27/11/llff Çarpmha liiDöi - 14 de d .. ,,.ı 
encWrıende 7ııpılacg1ı:1>r, Taliplerin llJı: 1ıeminat makbuz ._ meJttupJ.Jf'I 

ilıal4ı tıırihinden 8 8ib:ı .,...,,,..! (Köprü tamiri 1çW VDa:fe1 Natıa ve diğer if 

için BelediJ"l Fen lol""1 müdürlUJı:lert... )müracaatla alacakları fenni e11JJ
yet ve 940 yılına ait Ticaret Odaa .,.silı;alari.le ibaı. 1iinQ muayyeıı ..,...., 
dalml encümende blilmınıaları. 1 a'l64> 


