
• 

CUMARTESi ••ı~ı AlllD .. DAYER 

Tf.LUON, aaaoo ..-
23 --

ADRllS: c. •• ,.,,. Tallllı IO 

2 nci T ışri11 NerwN .. ••bc ~••I tayt* l'!IO 

N.. 64 , aylllı 4llD 

1940 
Telgm c iKDAM leunlnll GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

S AY 1 464 - .S E N E a 
...... , TAKViM 

28 lkiacltefria CUMARTESi 
Yrl: l940 - AJ: il - Gao: 328 -= ı ... - , _ T•t~l•: ıo 

-1: .... - ...... : 23 

KURUŞTUR 

Vekiller Heyeti lstanbul, Kırklareli, Edirne, Te
kirdağ, Çanakkale ve Kocaeli Viliyetleri içinde 
bir ay müddetle örfi idare ilinına karar verdi 
Korgeneral Ali Rıza Örf il 1! 1 k~ar 1 

1 

'· Old Sondurme idare Komutanı u Faaliyeti 
Hazır ve ted
birli olmak 
Hülıia etin Je, nıilletin 
de heJJi, harbin bizi ga
lil aolamaırum için ~ 
De tedbirli olmaktrr. Ba 
günkü ıartlar içinde milli 
emniyet ancak tanı uya
nık, t-. Juuulıklı ue tam 
tedbirli obıtaktadu_. 

H ölı:iıııetiıniz, yeni ~ 
ihtiyat tedbirl•İ aldı; i
cap ettikçe da1ıa miilıim. 

ilaha ciddi tedbirler ele alacaktır. 
Çünkü ihtiyatlı ve tedbirli olmalı. 
&aruridir mecburidir; Avrupaaın 
bi.ııe uzak yerlerinde i>qlıyan bar~, 
bir kaurpwa ön~ne ka~ b':1' 
Tangıa pbi, evvela Akd~ ınd.ı; 
eonra Ejıe deniUne geldı. Bugun 
ırıihver devletleri ordnl-ın bar
lıettikleri veya müdahaleye buır 
bekledikleri yerlerin, bir "1l1Danlar, 
Osmanlı İmparatorluğu huduıla:rı
ııa dalail eyaletler ve viliyetler ol
duğanu unatmamak ii&ımdır:. u.,_ 
le bava harbi bakımından busbu
tün ciddidir: çünkü bir hava filu· 
au, bir saat 'içinde harbi bize geti
rebilir . .Memleketin yübek men· 
faatleri ve milli müdafaası bakı· 
llluıdan, ne siyasi, ne sevlı.ülce!ei. 
ne tabiyevi hiçbir baskına ugra· 
.,aınak; kanda, denirıcle ve hava· 
da her an mücadeleye hazır bu· 
lunınalt lazım gelen bir :aamıınd•· ı 
Yız. ~ı.,. Hükılınet, böyle bir bas
kına uhamamak için icap eden bü
liin tedbrrıcri alıyor ve daha da 
alacaktır. Yurdun ve halkın mü
dafaası için alman bu tedbirler 

1 ınutıaka harp demek değildir; bun
lar harbi önlemek ve mümkün ol· 
lba:ısa harbi karşılamak için ab
nan tedbirlerdir. Bunlar, tedbirsiıı
lik en büyük gaflet olduğu ve en 
büYiik felaketleri doğurduğu için 
alınnıaktadır. Bu tedbirleri teliş
la d~I, Tlirke bas yüksek sülı.ft
beUe karşılamalıyız. Esasen uya
nı& olan Jlükfunetimizin bir kat 
daha uyanık bulunmak istediğini 
röstermesi itibarile, batti memnn
llİYetle de kaqılamabyız. Yw-dun 
Bıiidafaasını kuvvetlendirmek ve 
~illetin harp kudretini arttırmak 
ıçırı ahnon bu tedbirler karşasmda 
lllilll vazifeleri.nıiz vardır: 1 -
Bunla11a süratle ve tam olarak 
ba~sı için Hiikiımete yardım 
etıneı., 2 - Bozguncu bir hava ya
~lınalı.tan kaçınmak, bilakis böyle 
hır havaya karşı mücadele etmek, 
3 - Tedbirlerin tatbikını bir kir k: nıenfaat vesilesi yapıp şahsi 

ıanı lar peşinde kosmamak. ı 
. Hükün1etin vazifesi de, tedbirlt"~ 

l'ln ınüınkün olduğu kadar az za-
1 

rara ~f'bebivet verınt-sine dik.kat 
•e İtina etmek, bo·Lı,rıınculuk v_. 
~l"RUı1coluk eıdenleri, sulh zam•· 
•ın1n tkfril, harp zamanılllll 1ıı1.gır 
•ezalarına çarptırmaktır. 

lfiiktı,,...tin dt'. milletin de lte
ıleii. harbin bizi gafil avlamama
lı için hazır ve tedbirli olmaktır. 
B.uııünkö şartlar içinde milli em
lllye( ancok tam uvanık. tam ha· 
lllrhkh ve tam tedbirli olmaktadır. 

1-ıe bunu yapı~·oru•. 
Abidin DAV ER 

BaşvekAletin Tebliği Görülen eksikler sur-
Ankara, 22 (A.A.) - BqTeki.ktten kblii edilmittir at le fam a m 1a0 1 yo f 
Umumi siyıı.ai vaziyetin eösterdiği lüzum ..-e icapları mÜta· 

lea eden icra Vekilleri Heyeti, T e,kilitı E&uiye Kanunu- -----------
nun 86 ncı maddesi hükmüne teYfikan, lstanbul, Kırklareli, Dahili ıııkların büyük 
Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli -riliyetleri hudut- • . 
lan içinde, ilin tarihinden itibaren bir ay müddetle, örfi Ula- bu kısmı mask:elendı 
re ilinına 20/11/940 tarihli iıçtimamda karar 'ftrnıittir• l•ıklan söndürme ve maskeleme 

·· ff • d K t 1 w K nızamnamesin.in tatbik.ine gcçili-Or ı are omu an ıgına or- şiniıı ikinci gecesi münaseı.etiıe 

general Ali Rıza tayin edildi dün akşam - ıneınıeketimizin her 
tarafında olduğu gibi - şehrimizde 

Ankara, 22 (A.A.) - Jstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekir· de hava kararınca umumi l&mbalar 
K r ·ı· t1 · d hT d ·1· ed'l söndürülmüş ve husust ışıldar dağ, Çanakkale ve ocae ı vı aye erı a ı ın e ı an ı en maskelenmiştir. 

örfi idare Komutanlığın&, jandarma umum komutanlıiı. uh- Valinin Tetkikleri 
desinde kalmak üzere Korgeneral Ali Rıza Artuokalın tayi- Vali ve Belediye Reisi Dr. Lftt
ni yüsek tudika iktiran etmıittir. fi Kırdar dün sabah emniyet mü-

dürlü~ne giderek şehrimizin em

HITLER DÜN YENi BiR ISTI
ANTONESK O LA TEŞEBBÜ
ILE GÖRÜŞTÜ SÜ MÜ VAR? ---- -Rumen Başvekili Ri- Almanlar Manı sa-

bentropla da uzun hillerinde büyült ha
b i r mülakat yaptı zırlıklar yapıyorlarmış -Macar Başvekilinin beyanatı 

- ııa.v~W Tdelll 

Berlin. 22 (A.A.) - Alınan hüku
metının davetı uzcnne General An
tonesko ilt' Rumen harıcıve nazın 
Stud2a Berlıne muvasalat etmış-
Jerdir. Mısafırler ısıasyonda hancı
ye nazırı Von Rı bbentrop ve devlet, 
ordu ve partı mumessilleri tarafın
dan ıstikbaJ e<lilmıslerdır Bunlar 
arasında Mareşal Keıtel de bulun
makta idi. 

(Arkası Sa. 3, Sü. 2 de) 

____ , __ _ 
1ngi1 iz la r müteyakkız 

Hususi otom o bil, 
motosikletler 4 gün 
sonra işlemiyecek 

~~~~~~-... 
Benzin hakkındaki kararname çıktı 

1~aksiler de tahdid ediliyor 

niyet işlerini tetkik etmiş ve bu 
meyanda ıı;rltların söndürülüp mas 
kelenme6i münasebetile alınan ge
ce tedbirlerini de gözden geçirerek 
icap eden direktifleri vermiştir. 

Resmi Dairelerde 
Devair de Dahiliye V elcAletinin 

emri mucibince dün akşam ilk de
fa yarını saat erken tatil yapmış, 
nim resmi ve hususi birçok mües
seseler de bu karara imtisalen me
sailerini. sabahları yarım •aat er-

(Arkası Sa. 4, Sö. 1 ıH) 

VonPapen 
dün geldi 

-1'---~ .... -~ 22 (A.A.) - Alman
sus molıörl.ü demz naltil ı talan '.lürl<ıw büyük elçisi V o.o Paoenin 
9eyrüseferdeıı menedi.bn2'tir · El- buradan ııeçericen kral Boris tara
çilik otomobilleri ve 3827 numara- ıfından kabul edilecejh bildıri.lmek
lı kanunun B. bendinin 2 nci fııkra- tıed:ir. 

Beld Terbiyesi 
Yazan: 'afal'ddin Karanakçı 

Yazı ı 3 ünrti sayfada 

Ankara, 22 (İkdam muhaiıirm
den> - Benzin sarfiyatının tahdidi 
hakkındaki kararname ibugünlı.il 
resmi gazetede çıJct.ı. İlin tanhin-

1 den beş ~ soma mer'ıyyete gı
recek olaır bu kararnameye ııöre, 

şahıslara ait olup hususi numaca 
taşıyan bütün binek otoır..obıllerile 
nıoı..siltletler V• t.eııeıztihe mab-

sında yaz.ılı otomobiller lı2/ll ta- Sofva. 22 (A.A.) - Almanvanm 
rihine kadar seyrüsefer &erbesU- Ankara oovük elçısi Von Paı:>en. 
sı olan doktor olaınobilleri, ec.ne- Sofvada 20 ııaat tevaklruftan &0ma, 
bi turllitl<-re ait otomobille.- seyrii- bugün, hwıuQ tavvara ile 1.ür,kıye-

(Aık.ıw Sa. 3, Sü. 1 de) ye hareket~. 

YllWı .. 

Amerika 
karar 

arifesinde 
• 

2 milyon kişilik bir 
ordu hazırlanıyor 

Makedonya da 
ren Bulgarlar 

zulüm gö

varmıı 7 .. 
---·---

Bulgaristanda ışık aön. 
dürme tecrübeleri ya • 
pılmaatna başlanıyor 
Sofya, 22 (A.A.) - Stetani ajanımtn 

mahabirl bi.ldiri;yor: 
Kıa! Boris'iıı nuU.- verllecelt cına.. 

ı.a. mii.zakuesi -naıında mebue J>u,... 

(Arlı.ası Sa. 3, Sü. Z de) 

&.tış Depogu: 
Rikardo Lni halefi 
F1LİPPO LEvt 

Bawdu Hası .No. l İsianhul 

( 

dmden ~ ~ ıwııl 'oc1 

ASKEIRT 
VAZIYET 

Yunanlıların par· 
lak zaferi 

Halihazır vaziyetin bqlıca b&
cıı..,.i y,.,...,Jılann Eplr cephe. 

-de liç -1ı ileri lıarckell yap
makta olmalarıdır. 

Bı.Dııci taarruz lıattketi, Kala

- nehrinin mansabından başlı
yarak A;faaıı.randaya do&ru ıtmal 
iltikametinde inklfa! elmelı.1edir. 

ikinci ileri hareketi, Yanya • 
:Erslri J'Ohı. boyunca yapılınakta
cı.r. 

ttçtmcü barelcet de Voyoa vadl
ain.in :yukarwnda Premetı ve Av
looya istikametindedir. 

Htt ne kadar İtalyan kuvvetle
rinin mukavemet etmc.'i:e devam 
ettıltleri ,Uphes.iz.se de Yunanlılar 
büyük bir ıedilı: açm131ardır, Bu 
ııadil<ten ikınd ve üçüncü ileri 

(Arkası Sa. 4, Sü. 2 de) 

Yunanlılar 
GÖRiCEYi 
işgal etti -ltalyan kuvvet. 
leri Yugoslavya. 
ya iltica ediyor 

---•ı---

Yunan çenberindc ka. 
lan İt•lyan kıtaatı 

büyük zayiat veriyor -jLondra memnun 
İtalyanlar hezimetleri• 

ni itiraf ediyorlar 
Atina, 22 (A.A.) - General Me

taksas, Yunan genelkurmayı bına
auı.ın dış merdivenlerinden, halita, 
Göricenin zaptını bildirmiştir. 

: i•Q]yanlar Görlceyi tahliye et-

i mişlerdir. Öğrenildiğine göre, Gö
ricenin ihata harek<?ti yapılırken 
bir İtalyan taburu esir edilntlş ve 
fula miktarda mab:eme iğtinam 
olımmuştur. 

Atina, 22 (A.A.) - Yunan k ta
atı Göriceye bugün öğle üzert gır
miş ve Belediye daire.ine Yw1an 
bayrağını çekmiştir. 
İtalyanların çekilmesi üzerine 

Belediye makamatı Yunan askeri 
makamatını şehri almıya davet ey
lemiştir. 

I 
Yunan askerleri geçerken halk 

polis kordonunu yarmış ve gene
ral Metaksasla Yunan orduları baş 

ıı....="'"-....;='-----~"""'...!I (Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 

ınrı mıımınnumın -Günü ıra içinden 
• 
iki şeye dikkat/ 

İ.tanbul .ilci gocedir branlık içinde! 1 almak ;yine Yerindedir. Bunun için .. 
Hlldisenin fevkalldelıği yok. lkı kelı- iki ıeye dikkat etmek lhımdır .. dl,yo

me ile hem tebaruz ettırılebılır, h<!m nız. Bunlardan biri: Kadına ıar •imal<. 
de h~sa olunur: Har.ır bulwınıak. ş.a. Öbıirü: Hırsızlık, YMlkeıııcililt -
fak 10kmedeo b4.eltillenn yataklann- 6dl zabıta suçudur. 
dan kaldırılıp harp oebepleri yaraWdı.. Karanlıgın lı:esafetlnde vazif . cia-
ii• .. bır devirde elbette ltl, bOf bulunmalt, vuını unutabilecek mil da ewıu.btr _,. 
Türkün barcı ve Jldili olomaz. beli, ınilyonıı. b . yon oubo-ı>-

. dah _.._ 1 ır Yaraaa ruhlu ve 
Belki bır ~ ııonn. . • ..- !taran- l>&k yaratılışl.ı adam bu ilti möeairden 

lıiB comuleceğiz, :r.ifirl bor zulmet ıçm- birine kenditiııl k lırabllir B takdir. 
ele evle~ ırideceğız. Göoülleri:mizin ele bu yola s:ı:pa: 1e1ı: ad•;,. ::.ı.. çılı:
a7dmlığı, d.,.amızm haa mee'alesi -- - bulunuıııa bun -8Sl ne ola~ 
lıonaıaı damıa lf'klı bulundurııcacı iç;. lır? .. c.,.,., kan~ nm•n•ın maQ. 
ıııuıddl zıolnıeı.ln, iotiyerdt :rapb(ıımız ıı..ıer mi? .• 

lcaııulJıtııı tlaerimiode lllçbır teıılri oı.. Bu ·-ifte bu nokta ---
llOQ'8C8klır. de dmmak ~· Bız<e ula w :ı.at.-

Ancalt, bınabktaıı ,.._ın ııa.ı-.. inen ceza ır-undalti nOl'1Dat ......_ 
dııja bir _..he ıt+ilr. Yar&saJa benz.l- 1 181'8 ıaaA1Nfi ,..,....._ ~ ,.. ola-

,... -·- da olabilıeceğinı avnalı: -... • 
llııily<Jlıda lııir liııhe nııev.tıı.u oı... dabl Vatanı mildafaa ~ içbıdo ...,_ 
,..,.._,.. - mü•lalaıw ııarl.lanna kaUaııaııJana 

Tiirkıyede ~ 'l'Ul1< llllresınde - nılrat. huzur "' enutiyetini tdıdit -
dıMası ve .,.tan mevwu ~ frond.,_ IMrl<'Y vatana "" -ıan miidıııf 
Pı vakıt ıı.r ibtirw; -· 1ıer llQ'•t -•<hr. O WK!i1do de oezıı bu bakMa. 
tıerkolunur w,. Tllrk tı.uUm kal'alaşır. dao verılnıel< ikt.u eder. 
Bııkat, ~ bir f(ipbeyl de ı-aba - - -
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POLİTİKA ESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Cafer Sadık'ın hayatı, Emevi tah

tının devrildiği zamana rastlamıştı 

Bulgaristana dair A k J l ı · -- · ~ ""\ 
1 . . h. S erea ınanmemur-' Un saklıyan 
kı kıssa, bır ısse • 

ların Ücreti verilecek ' 811 fırıncı 
Yakalandı 

Uzun Harp 
Yazan: 

Prol. Hiüeyin Şükrü Baban 
-1-

Diyorlar ki: 
- Artık Bulı;aristan bitaraf ka

Jaıruyacakhr; Bulgaristan harbe 
imamı Zeynel Abidin, daha co- Nitekim; Emevilerin taç ve taht- girecektir, Bulgaristan yaban~ı 

cuk yaşında iken g<,zlerının omın- larını vere ııecirmek için çalışanla-' kuvvetlere kapılarını açacaktır. 
de cerevan eden Kerbela haılesı- rın en basında bulunanların veııa- Ve sebeb'.<ıi şöyle izah ediyorlar: 
nın fecaatinden duvduğ'u hıslerle, ne maksatları (Alı Resül) ü.n intı- - Çiinkü Bulgaristan yaldızlı 
mit.sıvadan el çekerek hayatını ta- kanınını almak ve onları. lavık ol- vaitlere inanıyor! 
mamile inziva köşesınde ııeçirıniıı- duklan sere! ve refah ıcınde ya- Eğer Bulgaristan h'1kikatcn har
tı... Oğlu İmamı Mehemmro Bakır satmaktı. Buna bınaen, Emevilerin be girmeğe karar verdiyse, cidden 
ıse. mütemadiyen Emevilerın tak.in mahvolmasıle netıcelcnen (Küfe) yaldızlı vaitlere inaı~ıyorsa, ken
ve tazvıkine maruz kalmış .. azız ıhlıliılını hazırlarlarken, (Medınel disine şu fıkrayı hatırlatmak zah
ömrünün pek çok senelerı, zindan de buluı ın (imamı Cafer Sadık) a metine katlanalım. Bir fincan kah
kfüderinde ııeçmiştı... Bu itibarla da bir mektup ı:ıöndermısler .. Hi- v~ni~ kırk yıllık hatırı olduğu ~
bu ıki zat.cetlerinden mevrns olan !afet mevkııne J?eÇmesini teklıf ev- bı, bır kı~sa~ da hazan kırk kı
ilmu irfan fazıletlerını nesre imkan 1 Jemıslerdı. tapbk deg~rı vardır. Haj;atta h.er 
ı-urcmenıl$lerdı. Bu mektubu İma.mı Cafere ııe- zaman kulah kapılmaz, hazan hıs-

. se kapmak daha faydalı olur. 
Fakat. (I°'.amı Cafer Sa~.ık) ın tirenler, ııece vakti Medineve ııir- Eski devirlerde, acar bir haydu-

Şehir Meclisi teklifi kabul etti 
Şehir Meclisi dün saat 14.30 da 

Necip Serdengeçtinin reısliğır.de 
tıo.,lanmışt:r. Silah altına alınan 
memurların mezun adoolunup ma
aş ve ücretlcrinın ödenmesi hak
kındaki teklif kabul edilerek usu-
len encümene gönderilmiştir. Mü
teakiben de şehrimizdeki bazı ma
liye ve Belediye tahsil şubeleri ta
raf•ndan halktan yapılan fuzuli ve 
mükerrer tahsilatuı reddi için 194-0 
bütçesinin reddiyat tertibine 65 
bin liralık tir tahsisat ilave olun-

m;na ilave edilen 15 yatağın masa
rifi daıme v,c iaşe masrafları kar
şılığı olarak bütçeye 1642 Hra 50 
kuruş masraf zammı ve bu yatak
ların getireceği varidat olarak da 
bütçenm varidat kısmına 4106 ku
ruş 25 kuruş ilave olunma ka
rarlaştırılmıştır. r: .. ndan sonra da, 
Konservatuvar ışık, ısıtn:a \'C te
mizlik için 700 liralık bır ilave 
tahsısat verilmesi, Sarıyerdekı hu
susi idare malı ve •Nemlızadc ko-

ması, köv lcrde el dokuma tezgah- nağı• na mile maruf ilk mektep bi
larının ı;-oğaltılması içın köv san- nasının iki yıl müddetle orta mek
dıklar.•na 500 lira yardım edilmesi tebe tahsis olunması hakkındaki 
Ha.seki hastanesinin •Fakülte. kıs- ı teklifler kabul olunmuştur. 

Hasan Çakar Milli Ko

runma Kanununa muhalif ı 
hareketten adliyeye verildi . 

A lınanya~ Lchistanda, Fe-
lemenk, Belçika ve Fran· 

ı sada cşim~ek harbi• dediği 
ınotôrlü, tayyareli, hızlı, ezici miİ .. 
cadeleyi yaptı. Bütün Lchi>:anı 

(18) günde istila etti ve o tarafla 
• me~gul olmaktan vareste kalabil· 
1 di. Garbe teveccüh ettiği vakit de 
j birkac hafta içinde •'ransız, Bel· 
çika, İngiliz ordularını darmada
ğın ederek Dönkerk tahliyesine 
mecbur elti. Birkaç gün sonra 
Fransa silahlarını bırakıyor, ga
lipten mütareke istiyordu. tü· 
sarea bu safhaya girince Alınanla· 
rın karşısında tek, fakat tarihi \ e 
esaslı hasmı olarak Bü.yük Britan
ya İmparatorluğu kalıyordu. Ara· 
hkta Fransanın ihtiıarı esnasında, 
İt•lya da mirastan payını almak i· 
çin Alp dağlarında harekete geç· 
mis bulunuyordu. i\laamafih İtal· 

j .vaya tevecc.üh edecek asıl vazife 

havatı o.vle bır devre t.esaduf edi- mısler .. İmamı uykudan uyamiıra- dun haraca kestiği bir vilayete ye
V<':<lu kı_; ar.tık Emevılerın ıkbal rak mektubu vermislerdi. ni tayin edilen bir vali, kendini 
Ylld.zı sonmus .. kan ve zehırle k.a- İmamı Cafer Sadık, ihtilal reis- göstermek, göze girmek için en i
z. nılmıs olan taç ve tahtları devrıl- !erinden (Ebü Selme) nın iınzasınt yi çarenin vilayeti kasıp kavuran 
miştL (Eba Müslim) isminde bır ta.sıvan bu mektubu'büyük bır dik- eşkıyayı yakalatmak olacağını ılü
Türk kahramanının kahir kılıcı sa- katle ı:ıözden ııecirmıs.. ve sonra şünerek, İstaı:-!ıuldaki bendelerin
yesinde Emeviler lavık oldukları ce mektubun kaihdını önündeki mu- den Ahmede bir mektup gönderip, 
:iiavı bulmuşlar .. meçnunanc bir ih-1 ma tutarak, tamamile yanın kül ol- kendisinin vali bulunduğu vilaye
tiras ile sarıldıkları (Em.ır~lmü- ma.sını beklemiş .. ondan sonra da., tin dağlarına ç~ası.'.'ı ve pe~sıra 
mın) !ık m.ak:>mını, (Resulu Ek~ bu hareketini büyük bir havretle gelecek olan ta~•P. mu.fr.ezele~ıne o 
rem) efendimızin amcaları hazretı temasava dalan Iraklılara dönerek: meşhur ~şkıya ımış gıbı t!s.lını ol
(Abbas) ın hafitlerıne terketmıs- _ Ebü Selmeye, benden selam masını, ust tarafını kendısıne bı-

Berberler hak- Kaymakamlar 

Bcııiktaşta Hasan Çakar is
minde bir fırıncı alakadarlara 
müracaat ederek kendisine az 
un verildiğini ve bu yüzden 
aksamları halka satacak ek
meği kalınadığmı söylemiştir. 
Bunun üzerine Beşiktaş Kay
makamlığı fırında ani bir kon
trol yapmış ve gizli olarak 10 
cuval un bulnıustur. Fıı-ınct .. 
.:ıın eknıcklik için ucuza ve
rilen bu unları gizlice yük
sek (ialla sattıf,"1 'e alikadar
lardan da fazla uıı istedıği 
anlasılınışlır. Hasan Çakar 
l\otilli Korunnıa Kanununa gö
re adliyeye verilmiştir . 

• Akdenizde Jngiliz donanmasile ve 
Afrikada 1\'.CLSır, Somali, Kenya ve 
Kızıldenizdc Büyük Britanya kuv· 
••etlerile boğu~mak!ı. Meydana l·e
ni giren Italya Somalide muvaffa-

le~. . .. (Al- sövleyiniz. Ve, ııözlerınızle l!Ördü- ra!':'asdı~~ l'.azmışk.~b 
1 

Ah 

kında yeniden arasında yeni ı= 
kararlar veri idi tayin ve nakiller ADLiYE ve 

p kiyet ibraz ettiği gibi Trablusgarp-
. Mısır hududunda yiiz küsur kilo

metre kadar ilerliyerek Sidi Bar· 
rani ve solluma kadar geldi. On 
altı eylill tarihinde tahakkuk eden 
bu vaziyet o günden sonra hiç yeni 
bir terakki kaydetmedi. Halbuki 
henüz (i\Iasra l\latruh) işgal olun· 
ınamıştır. Bir şimendifer hattı ile 
İskenderiyeye bağlı olan bu müs· 
tahkem mevkiden Nil kenarların• 
dört yüz küsur kilometre yol var· 
dır ve bu geni~ bir kum sahasıdır. 
Hrr nevi hayattan mahrumdur. 
Su, şehir. vaha yoktur. İngiliz ku\'· 
vetleri Nil ve Süveyş istinadgfıh• 

!arına da~ anarak bu dört yüz kü· 

Vakıa bu saltanat tebeddulu, i . .. .. k' d avnen kemli- ı:.>'n ısının me •u unu a an -
• .. , 1• l'unuz su va avı a, t dd''t b'I t ed ı Resul) un başlarında dolasan ıe a- . aklediruz. met ere n ı e e m en yo a G- JJ•k - 1 

,kellere nihayet vermıoti. Çünk.ü, sıne n . t• • ' koyulmu~ omuzuna tüfeği, beli~e ,, uze 1 mueas ese e-
l İmamı Hüseyin) in sahadct facia- Dcmış L tabanca ıle kamayı sokup daga • • • f l ld 
sır dan mü.tevellit iztırap ile, ağlıya . İma.mı Caf~adıkın su h~:. ç~ış .ve valiye bulanduiu yeri rı,, lÇlD ayrı &il &ÇI 1 
ai!lı a vefat eden ihtiyar haueti iL, Hilafet ma ına karsı bcs edıl!l hıldırnm. y . z b t . Bel d. t r t 
(Al>bas) taifte son nefesini verir-ıhissi tamamile ifıı<!-eve kafi idi. Ni- Ertesi gün vali jandarmaların ö- en~ ~ ı ~ d"~~~e 1 a ı~a := 
keıı ıAıi Resiıl) u evlatlarına vasi- teki.m; bu hareketın kat'i manasını nüne düşmüş, senelerdenheri vila- ım~ın c. er b' du a.n a[ı'u: e .. 
~t · tmi.· anladıkları için, artık ihtilalciler de, yeti kasıp kavuran haydudu ya- ra er ayrıca milı~ e •guzbe. f mı u-
" e ~· (Caf ) h. b' · rd b 1 _ kal 1 esseselerı• na e yenı ır ası a-

" Onları Emevilerin zulmünden er e .~ ır ısra a u unma. amı~ ar. çılmıştır 
!!Sll't(ıvebilmek icin, elınizden ııelen mıslar.. Hılafet tahtına. hazretı Tahkıkat, sorgu, muhakeme, Alı- D. ş' h. Meçi' . ilip mü 
fodal<arlığı. yapmaktan cekınmeyi- (Abbas) ın torunlarından (Ebül - met idama mahkum eiilmiş .. Hü- k un e ;: b 1 ~ıne '·:rı t -

Abbas) ı oturtımva meçbur olmus- küm kendisine tefhim edildikten za ere bve ka u 0 una~ a ıma ~a-
niz. !ardı. sonra da iimidini kesmi:ven Ahmet, mdaenihın' u tm:.smkıt ydiem Eaz.ı. es

1
·as arı 

Demişti. (_'rk·- var) b' b h f ki " be k d' . tıva e e e r. zcuın e, ge-
' (Ali b Ar 1 ) . f ima.le " -· ır sa a sa a a uera r en ını k b b d'.kk" 1 k a ın s anı na ıza e o 'd 1 .. .. d b 1 1 re er er u · an arı ve gere 
"zere (Abb ) t af d (Ali) ı am se ıpasının onun e u unca, .. ll"k _ _ 1 . . ·k 
u • as ar m an i.ı;in akodan cıklığını görüp: guze ı muessese ~rının meo e.n 
tesmiye edilen büyük oğlu, babsı- u·· nı·versı·te R k - Yahu! .. Vali nerede! Ben va- veyahut da he_rhangı di~er bır m~-
nın vasivetini yerine getirmek ıçin e - li ile görü~mek istiyorum! essesclcr~c dogrudan dogruya kat -
hakikaten bütün ııavret ve fedakar- d k Ferraclını basmıs. Ahınedin se- ıyyen aJ.akaları . bulun~ıyacaktır. 
lıi!ını sarfeylemişti. Bu mert vece- törü Ün a şam sini d~yan vali kalabalığı yarıp Bu yerlerın z~lerı ne mermer, 
sur zat, (Fatıma - tüz - Zehra) nın mahkuma sokulmuş, kulağına eği- fayans, .:rı-0zaık, karcısunen. mu-
hafıtlerinin üzerine adeta kanat A k .1t. !ip: şamba doşemeıı veya şap çırnento 
ı:ıermiş .. (Alı Resül) den maddi ve D ara ya gı 1 _ Gözünü seveyim Ahmet de- sıvalı olacaktır. . . 
manevi yardunlarını esirııememişti. mis. bir r•n için beni utandırma! Her berberde şelıır suyu tesısat ı 

Binaenaleyh, simdi (Hilafet ve İkinci hkrn yarına. bulunacaklır. Şehır suyu ~ı>çmıyen 
saltanat tahtına verlesen diğer Cemil Bilsel T. 'ebe s r . r t SEDES semtlprdekı berberlerde ıse tertı-
(Abbas Oğulları) da hıc şüphesiz "'llmı ZU? batlı su depolan olacaktır. 
ki muhterem cetlerinin vasivetlerı- Birliği nizamnamesi-

1 1 

Her lü.rlü. takımlar madeni ve 
ne ıttiba edeceklerdi.·. Fakat maa- •k k 1 kapaklı kutularda bulunup ustra, 
!esef - bütün büküm<lar sarayların- ni tasdı ettirece P Y A S A makas, makine ve emsalleri kulla-
da ezeldenberi meş'um bir illet ıübı Üniversite Rektörü Cemil Bil- nılmadan evvel her defa alevden 
hüküm süren • saltanat ihtirası, ııeçirilerek yü.zde 2 lijol veya 
beklenen neticeyi veremedi. sel dün akşam Ankaraya gitmiştir. Dün Almanya dan bir lizol mahlülüne batırılatak, her 

Gerci, (Ali Resul) e karşı Eme- Mumaileyh orada •Hukuk il- ld • C,ten evvel ve sonra her berber el-
vilerin reva ııördüklerı zulümler- mini yayma kurumu• tarafından Ticaret Heyeti gc l !erini muhakkak sa·bun ile yıkaya-
dcn. hakaretlerden, ı:izli ve yahut tertip olunan ilk açılış konferansı- Dünkü Avrupa trenile Almanya- caktır. 
fu;ikar tazyiklerden eser kalma- nıRvekrtöe.~ekAnktir. d b 

1 
d dan şehrimıze bır ticaret hey'eti 

mı tı. Fakat, bu Yeni Halifelerin e r ara a u unuşun an • . H , t em! k timizd B E L E D I Y E 
kalblerinde d<!, yine bariz derecede istifade ederek Üniversitenin muh- gelmiştır. eye 1'l e .. e. .en 

Emniyet 5.ci Şube Mü-' 7 yaşında bir kızı 
dürü K~ymakam oldu tramvay çiğnedi 
·Ankara, 21 (İkdam muhabirin

den) - Bulancak kaymakamlığı
na Bieadiç nahiye müdürü İbra
him, Bursa hukuk C,leri müdı'ırlü
ğüne Haymana kaymakamı Bed
ri, Karamana Nazilli kaymakamı 
Celo 1, Nazilliye Karamandan Fey
zi, Geliboluya Keşandan Sabri, Çı
nara İstanbul Beşinci Şulıe mü.
dürü ŞükrCi, Bozkıra İstanbul ma
iyyet rn.,,nurlarından Kemal, Ça
talcaya Elmalıdan Cemal, Elmalı
ya Gemlikten Zeki, Bozöy üge Ça
talcadan Hıkınet, Gemliğe Bo
zöyük kaymakamı Emin naklen ta
yin edildiler. 

---~----

MÜTEFERRiK 

Hamıı.nı, plaj ve deniz 
hamamları 

hakkındaki talimatname 

Kızcağız tramvayın al
tından ölü çıkarıldı 
Dtin akşam saat on altıda, Ku.rtuıu,_ 

ta tramvay iztasyonunda feci bir tram
vay kazası olınuş, küçük bir ktz Çi)CUğu 
tramvay altındil kalarak tekerlekler a
rasında can verm~tir. 113.dise şöyle ol-

muştur: • sur kiloınefre çölün arkasında ken .. 
467 numaral ı vatınan Ahmed.in !da .. 

resindeki Kurtulıu .. Beyaı:ıt tramvayı dilerioi müdafaa edeceklerdir. Bi .. 
t['a.m,·ay dumı:;:ına geldiği sırada. Kur.. naenaleyh denebilir ki burada da 
tuluşta aşçı Bolulu Abdullahtn yedi ya- hll!'P durgun bir safhaya giruıişti~· 
şındaki km Necla bırdenbire lramvo- lngillı Başvekili i\lister Çörçıl 
yın önüne aUan1ış, bır anda, tekerlekle- i her zamanki açık sözlülüğü ile \'a ... 

: ['in altuıda kJ:ıtnı~, canhır~ bır feryat· ziyeti son nutkunda şöyle izah e
kopann1Ştır. \'alman derhal fren yapa· ! diyordu: 
rak tramvayt birkaç adtm ileride dur- •Birkaç ay evvel l.R>yadakı İ· 
dttnnuşs:ı da, bu \'akle kadar, çocuk:, talyan orduları MJ3ır ve civarında
tekerlekler araslnda biraz silrUklenmis ki İngiliz ve İmparatorluk kuv .. 
ve tramvayın altından ancak öHlsUnU vetlerine adetçe çok faik oldukta .. 

Hamamlar, plajlar ve deniz ha- çıkarr:lok mümkün olmuştur. rından Nil vadisine ve Kanala 
mamları hakkında yeni Zabıtai Hadised':" zabıta .. ve adliye haberd3t dıoğru gayri kabili mukavemet bır 
Belediye talimatnamesine konulan edilmış, nöbetçt muddeıumumt Febmı hızla yürüyecek zannolunuyordu. 
yeni ve esaslı hükümler dı'ın Şe- tahkikata el koymuştur. uzd · ki 

· · · · · · , Huzurun a şunu temın etme c 
hir Meclisine verılmıştır. Ceset derhal Kur• ,ı•uş karakoluna ka. b ht k" Mıs Sud d ki 

Azalar plajlar ve deniz hamam- dmlmış, cesedi muayene eden adliye a ıyarım ı ır ve an a· 
lar~a ait_ hükümlerin te.frikini. is .. !doktoru Salih llaşiın de!nine ruhsat ve? askeri muvazene elyevm Fransa .. 
temışlerdır. ıniştir. nın teslimiyeti zamanındakinden 

Hamamlarda mü.ı;terılere verile- Hadisede vatmanın kabahoti olmadı- Ç<>k dah.ıı ziyade lehimiıdedir .• 
cek tra.ş aletlerinin batırılacağı ğı anla>tlmaktadır. Bizzat Adaların istil;hı hakktn· 

. • yeni anlaşmaya gore mü.hını mık-
rekabet endişeleri vardı. telif ihtıyaçlan hakkında alaka<lar .. . , • 

Butün hükümdar saraylarında Vekaletlerle temas edeçektir. Di- tarda tutun alacaktır. Hey et aza
olduğu ı:ıibi, (Abbas Oğulları) nın ğer taraftan kurulaeak olan yeni ları derhal tüccarlarımızla temasa 
sar~vlarmda da. Halifelerin etrafı- cTalebe Birliği. nin nizamnamesi- geçmişlerdir. Ankaraya da gitme

sıhhi mahlülün nisbeti ile hamam Karanlıktan istifade da düşiindüklerini de berve~hi ati 
Şehir Mecliııi içtimalari takımlarının temizliğinın temini şerhctmcktedir: 

hakk d t li ed b l edeyim derken... 11 ı · Şehir Meclisinin işleri çoğaldı- ın a a matnam e u unan ·Bilhassa mayna ve sa ar a w 
ğından badema her toplantı gü.- maddelerin de tekrar esaslı bir şe- Evvelki :ıkşam saat on sekize dogru. tiliı tehlikesi kış ayları ve havanuı 

m bir takım dalkavuklar. müfsit- ni de Cemil Bilse! tarafından Ma- len muhtemeldir. 
nünde mesaiye 1,5 saat erken ola- kilde sıhhiye encümeni taraf:ndan Çıırşıkapıda pozar y<!rinde balık almak. ıttıratsızlığı dolay•sile azalmıştır. 
rak saat 13 de ba:;lanılması karar- tetkiki kararlaştırılmıştır. Kabul ta olan Faize adında bir kadın, bir ara- Hava kuvvetlerimizin zaferleri de 
Jaştırılmıştır. !olunan diğer maddeler mucibince !ılı:, cebinde bir yabancı elin kıprnfadı- bu ihtimali azaltmıştır. Haziraıt ler, münafıklar almıslardı. Bunlar. arif Vekaletine tasdik ettırılip ge- Türk • Rumen ticaret 

Halıfelere h<>ş görünrnelc icin güva tı·rı'Jncektı·r. lA§ •· d" 
l k b 1 ' an muı mer ıyette ır on arı uyanı u unmıva davet edl- Üniversite Talebe Bırliği bu su-

deniz hamamları yalnu Belediye· ğanı hissetmiş, birdenbire dönerek, bu sonuna nazaran vaziyet tamamen 
Dün yakalanan muhtekirler nin göstereceği mahallerde ve ruh- yabanct elin sahibini bileğinden yakala- de~i:;tir. Adada kuvvetli bıC 

~~: J<ı=k retle av-basından itibaren faaliyete Dü.n bazı gazeteler es . •ur - satla yapıLp buralara köpek kabul mıştır. Yapılan tahkikatta, bunun, or- ordumuz vardır ki d;ıima teken1· 
Emniyet altıncı şube memurlannm edilmiyecek, her pıaı· ve deniz ha-

- Halkın. büyü.k bir ihfüam ve gerecektir. Rumen anl11.$IDasının mer'iyyet 
tazim ııösterdikleri (Alı Resül) ü 

lı ti · d t talığın karanlık olma5ından istifade e .. 
dünkü kontro eri ne cesın e r:ı.mva7- mamında bir <imdadı sıhhi odası• 
dan atlıyan 20 kişi ve belediye nizam. dil km k k • l tl . derele •va çıkan sabıkalı yankesıciler-

tamamile serbest buluıxlurwak U N / V E R S / T E 
doi!ru olamaz. Ümit edılmiven bır 
wmanda, bunlar büyük bir tehlike 
teşkil cdebilırler. 

Dıye, Halifeleri mütemadiyen 
kuskulandıtıvMlardı 

Halbukı - müteaddit defalar ar
zell • .ıımız vechıle - ne İmamı Zev
nel Abidın ve ne de İmamı Meh
met Blıkır, Hilafet iddiasını bir an 
bıle akıllann<lan ı?CÇirmemislerdi. 
İmamı Cafer Sadı.k ta avnı fikirde 
idi. 

Çocuk hastalıkları 
ıtaj devreıi 

Üniversite Tıll Fakültesi talebe
lerinin; ~uk hastalıkları. na a
it staj ve tatıbikat desrlerıni ba
dema .Edirnekapı ı;-ocuk bakıme

vi, ve ·Darülaceze. dekı çocuk te
davı kısımlarında yapmaları ka
rarlastırı lmıştır. 

lc
1;;b;;;·v un do~ol 

"""' Yazan: MAHMUT YESARi , 
Mürüvvet, bu giirültülü hayata memeden kesilmiş çocuklarını o

nckadar çabuk alıştıysa o kadar na emniyet ederek ıeı.meğe gider
çabuk da bıkma~a başlamıştı. O, lerdi. 
çotuklugunda, kırpıntı bezlerden, Bir Hızırilyas günü, mahallede 
paçavralardan yaptığı bebek tak- ı iİ( dört ev arüane ile bir kuzu dol
Jitlerine, bayramlarda bir Jiltfu durtınuşlar, Çırpıcı çayırına gid&
mahsm olarak attardan alınan kü- eeklerdi. Tahır bey, hissei şayiab 
çücı'ık tasbebeklere eski perde ke- olduğu için o zamana kadar sata· 
narlanndan esvaplar dik.er, sokak· nıa~ ğı bir dükkin hissesini bir 
ta mütemadi rı~lıklarla kaydırak, Yahudi sarrafa terhin etmişti. Mü· 
hırsız - polis, kö~e kapmaca oynı- rüvveti yanına çağırdı: 
yan mahalle çocuklarını peıı•ere- - Mürüvvet, artık uznn etme. 
den bi1e seyretıneği hatırına getir- Annene para verdim, bu H1zıril
nle7., ya tavanara ıntla, ya bod- yas istediğiniz yere gidin, eğle
ruında, herke•ten gizlı bir kÖŞ!ye niıı. .. dedi. 
çekilerek bebeklcrile komı~ur, Mürüvvet, bir hafta e,·velden 
ııiinlcrce soka~a çıkarmasalar yine hazırlanmıştı; çarşafının sökükle
~ikiıyet etmezdi. Evvelce bir ço- rini dikti. Çoraplarını yamadı. Ma
cukluk eğlencesi gibi görünen bu hallede, tam bir sene, en ehemnıi
bebek hc,·esi, seneler geçtikçe on- yetsiz tcferrüatına kadar her gün 
da bir iptila halini alıyordu. bahsedilen bu tarihi günü kalbi 

On iki, on üç yaşında bir genç çarparak bekledi. 
kızken komıular, emzikli, henüz O iÜJl, berber cidecekleri kom-

mü<ldetının bittiğını ve yeni an
laşmanın tatbik mevkiine de gir
memiş olduğunu yamı;şlardır. 
Halbuki bu haber doğru değildir. 
Bir~ ııün evvel bizzat Ticaret 
Vekilının de sıöylediğı gibı anlaş-

r· ve · çe e , çene açma a e erı den 19 ya~ında Refik Çok.korkmaz oı .. 
larına aykt['ı hareket eden 8 şo O[' ceza~ ile makas, sedye, sargı $i!ibl leva- dulu anlaşılmış, Refik, dü.n adliyeye ve. 
landı['tlmışlt['. te k f · f ' ,. .. d zım, e r. a em, apomor m, erııo-

Bundan baska vslrüdar a Uncıılar i tin ve saire gibi ilaçlar da buluna
ril.miştir . 

caddesinde 3 numarada b~k.kal Hakkı, 1 caktır. 
HAkiınıyeti Milliye caddeı;ınde 118 nu- 1 . 

Sultanahmet üçüncü sulh ceza mah
kemesinde yapılan muhakemesi $Onun
da, Ref.ik, bir ay yi['mi sekiz Cün hapae 
mahkıim ve derhal tevkif edilmi~lir. ma 1 teşrinıevvelden itibaren mer

iyyettedir. 

marada bakkal İsmail Hakkı, Toptaşı talyaya balık ıbracata 
caddesinde 7 numarada 1curu lı:ahved Balıkçılar İtalyaya yapacakları 

Altın yine yükseliyor 

Tahsın, 33 numarada bakkal Yakup ve ihraeatı Bulgaristan yolile yapabil
Hilmi, 49 numarada bakkal Ahmet, mek için Bulgaristana dün bir mü
muhtelıf yiyecek maddelerini fazla fi- messil .ııöndermC,le!'dir. Mümessil 

Bunlar da karanlıktan 
iıtifade edeceklermif 

Altın yine yükselmeğe ba:;la:mış
tır. Dün piyasada alış verişler 25 
lira üzerinden ya.,ılnuştır. 

aUe satmak suretiyle ibtlkilr yaptık!a. alakadarlarla temas ederek, balık- Evvellı:ı gece, Beyoğlunda tehir IJl]c
nndan haklarında tahkikata geçilmiJ- Jann bir Bulgar limanından trenle \arının maskelenmeslnden istifade ede-
tlr. İtalyava sevkini temin edecektir. rek faaliyete geçen ve ka['anlıkta ava çı

c::========='===================== 1 kan on beş uygunsuz kadın yakalarurut, 
şulardan birinin çocuğu hastalan- İzdivacından alb ay sonra Mü
m.ıııtı. Fakat kimse bu eğlentiden rüvveti anlaşılmaz bir hüzün sar
mahrum kalmak istem,iyordu. Ge- mıştL :r.aınan zaman hırçınlaşıyor, 
eeden peylenmiş öküz arabası kö- hiçbir yerde, hiçbir şeyle güliip 
şe başında duruyor, arabacı ev ev eğlenemiyordu. Sokağa çılunca pa
dolaşarak tencereleri, sepetleri a- ket paket çukulata, şekerlemeler 
rabaya yerleştiriyordu. Uzun mü- alıyor, yolda tesadüf ettiği fakir ço 
zakercler, hatta ince ince kavga· 

cuklara veriyordu. En haşan, inlar oldu. Hiçbir şeye karar vere-
miyorlardı. l\1üriivvet çekine çel:l- sanda~ koçan çoeuklar bile ona 
ne: sokulurlar, birkaç saniye içinde 

- Siz gidiniz, küçüğe ben baka- Mürüvvete alışırlardı. 
rım, dedi. Bir sene geçmeden Mürüvvet, 

Annesi l\fürüvvete kızmıştı: •anne• oldu. Fakat kadınlığın bu 
- Delinin zoruna bak. Sana ne pek tabii hadisesi onun el.rafında 

oluyor? Annesi değilsin, kardeşi umulmaz kasırgalar kopardı: 
değilsin. - İnsan kısmı bulunca bunar, 

- Gitsem de arlık eğlenemem babasmın evinde sıcak bir kaşık 
ki. Kuzum anneciğim siz gidiniz corba bulamıyordu. Zavallı paşa, 
ben burada kalırım. ihtiyar halinde başını cezirelere 

Annesi hayretle kızına bakıyor- soktu. 

du: - İhtiyarsa varm1yayd.ı. 
- Göriirı.;inüz, bu luzın çocuğu 

olmazsa mutlaka cami, kilise ka- - Bu çocuk paşadan mı sanki. .. 
Aman durun da şuna biraz güle-

pılarından çocuk çalar. . . 
l\lürüvvet, öküz arabasmm j .. ı yım barı ... 

çinde güle oynasa Hızırilyas eğlen- Eftik Dudunun konağa sık sık 
ee,ine gidecek kafileden ayrıldı ve gelip gitmesi de biraz şüpheli gö
ha,ıa komşu çocuğunun başı ucun- rünüyordu. l\fürüvvet, seliımlıkta
da akşama kadar bekledi. ki kahve ocağwdau haremde ha-

layık odalarına kadar konakta ve muayeneye sevke<Y.mişler ve haklann-

h tt • d t ahL- ler' d I da tahkikata başlanmıştır. Bunlardan a a oı , DllP ev ın e ne er 
.. di" . hT d L•k· . bazılarının da hastalıklı oldukları an-

b
so. ylen gdını ı ıyor u. ba.

1 
ın. hıç . !aşılmıştır. 

ır şey uymuyormuş, ı mıyor- \ 
muş gibi siikUt ediyonlu. Evet, bir ' Halit Fahri beraet etti 
eksiği yoktu. Paşaya varmakla aç
lıktan, zilletten kurtulmuştu. Ne 
çare ki bütün bu varlıkların dol
duramadığı bir tek· ebiği varde 
Çocuğu olmamıştı. 

Anadan doğma katiller, hırsız
lar olduğu gibi bazı kadınlar da 
«anne11 olmak için dünyaya gelir
ler. Ahlfık ve namus gibi beşeri 

kanunların vurdukları damgalanıı 
tabiatin kanunları yanıntlJ hük
mü, tesirleri kalmıyor. 

Serveti.tünun mecmuasında intişar e
derı Porta başlıklı şiirin mi.ıst.ehçen 
olduğu iddiasi1e mecmuanın n~riya! 
müdürü Halit Fahri 0Z311SOY ve şiiri 
yazan Cahit Saffet adliyeye verilmiş

ler, muhakemelerine başlanmıştı. Dün, 
mahkeme, her ikisinin de, beraetıerine 

le.arar vermiştir. 

* * Qri,.;.11 oyde oturan 70 yaşlarında 
Art.in Çevi['meci Ortaköyde 15 numa
ralı evin duvarını tamir ederken 5 

Mürüvvet, bir taş hissizliğile b'1 nıetre ydkseklikteıı dü~erek muhtelif 
dedikodulara ehemmiyet '\'erini- ,.erlerinden yaralanm~, Beyoğlu Siirp
yordu. Yalnız o, nekadar ehemmi· ago.p hastahan~sine kaldırılmıştır. 
yet vermese ya açık açık, yahut i- * Küçükpazarda oturan Musta!a so
ma ile yarı kapalı iz'aç edenler kakta oynarken ayalı taşa takılarak düş 
pek ~oktu. Derviş Vehbi, bu mil- müş, başından yaralanmıştır. Yaralı ÇO

clı.lerin en ön safında idi. Gün geç· cuk Beyoğlu hastanesine kaldınlmıştı['. 
miyordu. Harem kapısından bir * Aksarayda Sofui'1r caddesinde 169 
kağıt uzatıyor: •Velinimetim ha- numaralı evde oturan 4 yaşlarında Se
nunefendiye maruzatım var. dj. ~ vim merdivenden inerkeh düşerek ba
yor, Vehbi, yazdığı tezkerede: ı' :;mdon yaralanmış, Şişli ÇoaU: lıa.sta-

( Arkası var) oeııiDe kaldırılml;itır. 

mü! etmektedir. Bir halde ki isti· 
la ihtimallerinin azaldığını zan· 
neden zevat ile bir fikirde bulunu· 
yorıım. Maamafih tehlikeyi gec;• 
miş addetmek hatasına dili;miye
li:m. Bu imkan birdenbire tekrar 
had bir şekilde belirebilir. Marı> 
sahilinin karşısında kuvvetli bir 
ordu üstüınü.ze atılmağa amadedir. 
Bu kış aylarında hiçbir gevşeklik 
olmamalıdır. Fakat :;unu söylemek· 
liğime müsaadenizi rica edece,ğiııt 

ki bu derece büyük bir mikyasta 
hazırlanmış olan bir istilanın biı 

yalnızken yapılamamış olması Bri· 
tanya adalarının tarihi bir 7.afecı 

addedilmelidir ve bu ileri hareke
timizin temel taşıdlr.> 

Hava taarruzlarına dair de dii· 
~ündüğiinü izah eden Başvekil şöY• 
le bir dil k•ıllanını~tır: 

•Hava dafi te:;kU:itına menstlll 
bir zat bana dedı ki dayanmarnıJ 
şartile harıkulide mükemmel bil' 
hayat yaşamaktayız. Bence 194" 
~ Devletçe parolası budur· 
1941 k:ş için de yeıı,i bir par~Ja 
bulacağız .. · 

Denizaltılar ınüeadelesine teınaf 
ederek demiştir ki: 

Gelecek vıl demzaltı hücumla· 
rınm daha Ç<>ğalacağını kabul et· 
tilVmir.dcn bunlara karşı looyma1' 
ıçin gayet viısı hazırlıklar yapıVO" 
ruz. 1943 ve 1944 senelerini düşüJI' 
ınek ve o zaman bize lii.zını olaca~ 
tonaj miktarile şimdiden meşgul 
olmak icap eder. Mü.nbit adatarr' 
mızın kabiliyeti nisbetinde but 
day istihsaliıtım ı;-oğaltmalı.yız yl 
böylece donanmamızı erzak na.I'· 
!inden vareste kılarak büyük or' 
dular nakline tahsis edebilmeliYt 
F '!er düşman aralıkta teslim o 
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Büyük Millet Meclisi 
muhakeme kanununun 

müzakeresi yapıldı 
Askeri 

birinci 
Ankara, 22 - Büyük Millet Mec

lisi bul.'ün Doktor Marlıar Germe
nın başkanlığında toplanmıstır. 

Bazı azanın mezuniyetlerıne ait 
rivaset divanı kararlarının tasvi
binden sonra :,uhhi ahvaline binaen 
istifa eden Münakalat Vekili Afvon 
rneb'usu Ali Çetinkayanın v'!rine 
Slll-Op meb'usu Ceırdet Kerim Inee
dayın:n tayinini bilciiren Riyru>e
ticttmhur tezkeresi o.kunmw; ve 
muvaffakiyet temennisile karşı
lanmıştır. · 
L!Lt 

Meclis, Askeri muhakeme usulü 
kanununun 53 ün<:Ü mad~es_ının de
i!istirilmesine ait kanun_ layıhasırun 
da birinci müzakeresını yapmıştır. 
Meclis bunu takiben evrak arasında 
bulunan Türkiye .. R<ımanya ara
sında mün'altit ticaret ve te<hV: 
anl"<"Tlalarile merbutatının tasdikı 
ııe ait kanun !Byihasıru ruzname
ye alarak müzakere eylernis ve tas
dii< etmiştir. Meclis pazartesi l?Ü_!!.Ü 

toolanacaktır. 

BULGARLAR rAaskeleme malze-. k A (B"' taralı 1 ind sayfada} m esi n de i h t 1 a r j manoff, Dobricanın Butı:oristana avdc-
- . . .. tinden dolayı Bulgarların çok memnun 

Fiat Murakabe Komısyonu du~ ld klarını ft takat henüz zulüm altm
tekrar toplanm:ştır. Cep fenerleri- ::. ~ulunan Makedonyadaki kard<ileri.-
~ın toptan ve pcraKende satışl~rı . tmadı.k:lannı soylentiştir. 
ııçin yüzde on beş kar kabul edıl- nıDuunu not! şiddeUi allr.~lar arasında, 
tn r ma 1 

ış ll'. i Bu1gari.6tana Ece deniıin4e mahreç ve-
Cep fenerleri ampullarının ta- il . ı'ngil~nin mani olmı.ış ol-n . 1 . ma- r nıesıne 

esme 10 kurw;, bun ar ıapon d ğunu tebarüz ettinn~tir. 
lı olursa 5 kuruş perakende satı.ş uSofya, 22 (AA.) _ o.N.B. ajansının 
f•tı kcrun~tur. ... . . hususi ınuhabiri bildiriyor: 
Yassı pillerin toptan ouzınesıne K lı nutkuna verilecek cevap halı:-

2ao. kurus ve perakende olarak t~- kınd7 ;uJgar meclisinde yapılan muza
nesıne 25 kuruş, yuvarlak pillerın 1 b'lbasoa baric! siyaset bakımın.
Yerlilerine 10 ve Avrupa mallar~oa ~::e ~;al 1Borisin B. Hitleri ziyaret.iyle 
17,5 , kuru.ş _perakende satış iiatı tec~lli eden AJaan .. Bulııar dosUuiu _te
l:esbıt -~ılmiştir. . zahürünün tesirlerini aksettirınektedır. 

Bugunden '"'nra yukarı<lakı mad M bus Nüı:ula vassileff Hit'ere karııı 

!Fransacia Gol ta
l raftarlığı arttı 

Almanlar 
ver:. itesini 

Paria üoi
kapattı 

Nevy>0rk, 22 (A.A.) - Nevvork 
Ti:mes gazetesi yazı vor: 

Eyealibur vapuru ile Nevyorka 
ııelen Fransız t .baasının söyledik· 
!erine J?Öre Fransada İnı?iliz taraf· 
tarlığı hissivatı sür'atle inkişaf et· 
mekte ve askerlik yasındaki Fran
sızlar İnı?ıliz ve ~neral dö Gol kı· 
taatına kavdedilmek icın Fransadan 
kaonıva calışmakladırlar. 

Bu Fransız yolcular, Fransızların 
Alman faalivet ve istihsalatını bal
talamak icin bütün carelere ba5 
vurduklarını ·bildiriyorlar. 
ı;evyork Tımes ııazetesinin Ber

lin yo!ile Paristen al<lıiiı bir telgra
fa ııöre son hadiseler üzerine Al
manlar Pari-s üniversitesinin bütün 
fakültelerini kap~tmıs1ardır. 

Yinp N'<'vvork Times gazetesine 
gelen haberlere göre, General Per
shing Amerikanın Visi büyük elçi
li~ine tayin edilmistir. 

Y. ugoslavların 
lngilterege 
Sempatisi 

---·---
Dani'.ovgrada düşen lngil:z 
tayyaresinin muretıebatı 

tuyuk merasiın:ıı gömU'dU 

IB:DJ\M 

f.tş;~;] [~ÜşünCeler,Dileklerll~~I 
Görice .•. 

Yazan: NİZAMETTL'l NAZİF 
Yunan ordusu Arnavutluğun 

Görice şehrine girdi. Atinanm bu 
haberi vermesinden bir saat önce 
İtalyanlar da Göriceyi tahliye et
tiklerini bildirdikleri için Yunan 
Başkuınandanlığının bu tebliğini 
Roınanın tekzibe kalkı~mıyacağı
na en1in olabiliriz. Florinayı zapta 
memur edilen ltalyan kuvvetleri
nin Göriceden tardı •Dimyata pi

Belde Terbiyesi 
Omumi icaplara uyınıyan 
karşı Belediye cezaları 

vatandaşl•ra 

tatbik edilmelidir 

Y nan : Safaaddin Karanakçı 

rince giderken .... darblmeselini bi- G 
ze bir defa daha hatı.rlatnıış olu

öçebe hayattan (ette) yan.i ı haklıdır. Cünkü l<Anunuevvelde ııüneş 
belde hayatına intikal eden saat on altı butuk:ta batar. 

yor. Evet, İtalyanlar O:myata pi- insanın bu sonra.iti hayalın 
rince giderken evlerindeki bul- kendisine mahsus icaplarına uyması ka-

gurdan olmağa ba~ladılar. dar tabi! ve elzem bir şey olamaz. 
Yunan ordusunun şiınnli Arııa- İnsan, cemiyet içinde bulunmadıkc;:ı 

vutluktaki bu mu\·affakiyetini, hattı hareketinde serbesttir. Böyle in
yakındn yeni birtakun nıuvaffaki- sanın diğer mahlOklardan farla yok .. 
yctlerin takip edect>ğinc inanına~t- tur. Cemiyet dlŞUlda yQJl:ıyan insanla 
yız. Far .. -.a Elbasan, fara-ıa Tepe- hayvan arasındaki faslı müşterek, insa

delen.. nın muhakenle vasıfları ile mücehhez 
Bu harbin başlamasından 25 gün oluşudur. 

sonra Yunan ordusunan gösterdiği Ceıniyet dahli.inde yasıyan in.san, ce
bil3nço, bu darüJhareklltta daha miyet nizamı, cemiyet &d~bı için tabil 
birçok sürprizlerle kar'iılac;aca~ı- haklarındrın bile tedakftrlıklar yapma

Cemiyet hayatı Adlıbına muhalefet 
b~~hassa __ kö:'.1erde nıütcbari&d.ir. Ö7 le 
koyler gordum, ki en iptida! in:ıanm bi
le dört duvar an..sında yapma&a mec
bur olduğu tabii qıer kö~ herkesin 
görebileceği açık bir yerinde yapılır. 

Türk vatanda:ı;ını bu cemiyf"t AdAba 
ile te1it olunamıyan Adetlerinden nasıl 
kurtaracağız. Onu medeni hayatın istil 
zam ettiği mecburiyetlere ve L.izimelere 
nasıl alıştıracağız?_ 

Akla ev\ .. el;l propaeanda, sonra da ce. 
za gelir. 

ınızı tahnıinc müsaittir. İialyanlar, ğa mecburdur. Bu fedak:\rhgın cemiyet, Propaga!lda, mükemmel bir sllMıtır. 
Göriccyi terkctmekle Kaproni bu- dolayısile yine insan lehine olduğunu Fakat bu hususta bi.zinı için müsmir o
lutlarından yağdırdıkları bombala- tebarüz. etlınneğe lüzum görmtiyoruz lacağmı sanmıyon.ını. Doktor Lütfi Kır
ra rağmen ordularının maneviya- insan cemiyetlerinde, tttriıbe. şuur dar. istanbula vali ve belediye reisi ta
tını kuvvetlendirenlediklerini is- ve bilginin tesis elmiş olduğıı nit:am3, yin olunduiu zaman belediye hizmetle. 
pat etmişlerdir. İtalyan asker.inin , ad~ba hayvan topluluklarında bile t,e.. rini kolaylaştırmağa matuf bazı levha.
bu berbat vaziyeti yanında Jt'tl-

1 
.sa.dil! e~rir;. Birlik habnde yaşıyan ların tehrin işl~k yerlerine talik olun

Mazhar Osman1n 
istifaıı ! 

Akıllılara vız gelen bu istifaya, 
deliler, yarım deliler, deli mukal
litleri acaba ne diyeceklerZ Otu~ 
yıldır koca İslnnbulun güllabici 
başılığuu büyük bir maharet ve 
haza.katle idare eden ve ~öhreti ç,,_ 
cukların ağılına kadar yayılarak, 
bunları, birtakım kaçıkların, sa
pıkların, zıpırlarm, hatta ukala 
diimbeleklerinin peşi sıra: 

- Mazhar Osman ı:eliyooor! 
Diye bağırtan üstadın. şimdi or

tadan çekilmesi, bakalım şehrin si· 
nir, akıl piyasasında ne tesir yapa
cak? Dün bu meseleyi, Nizamettiıı 
Nazifle konuşurken kendisine sor
dum: 

- Ne dersin üstadın istifasına! 
Bağırarak bana ~u cevabı verdı: 
- Sen bu sualin, benden ziyade, 

aramızdakilerden (ı;imlere sorulma
sı 15zım geldiğini pekala bilirsin! 
Onun için bu sualini bana değil, 
onlara sor! 

İ~in garabetine bakınız ki bun
dan iki, üç gün önce, J~cnerdeki 
kıraathanelerden birinde. beni )·a
kalıyan bir eli bastonlu bir eli 
flütlü, bir koltuğunda k~a bir ev
rak çantası, hir koltuğund~t yarım 
k~vun ~aşıyan ve Bakırkoyd~n ye
nı teş.rıf ehnekte olduğunu söyli.
yen hır zat bana sunları ~üvlemiş-
ti: . yan kunlanda kadrosu da ki{a)o"Ct- hayvanların, insiyaktan mutevellit n.i- duğu mahlmdur. 

sizliğini pek parlak (!) bir S\ırette z.amlan. AdAbı vardır. Leyleklerin. kır- Ne yapb bu levhalar! - Mazhar Osman, yakında isti-
göze V•"maktadır. Ronıanın Ar- larıgıtlann yılın muayyro devirlerinde Kırdann bu himmetinden evvel b•- 1 ~~ edece~\,!:'ü;kğ~ bu a_damıo hi~ 
navutluktaki kuvvetleri idare eden yurt Qegiştinneler.i bu in.ıiiyak.ın tesi.J ı;ı sokalı:lanmızda: cBurayı kirletmeyi... ır şey. ı ~ ı .ı \'e butun akıll ... ı
yüksek rütbeli subaylardan ellisi- ettiği nizanı ve i..dibın veciz bir i.fad~i nlı.> tba.e!i yazılı idi. Ne yaptı bu 73_ bl~rı detlı,h dkekhlekrı de ~kı.Hı sandıı, ... 
ni birden tebdile mecbur olması İ- dem! m•·d,·r•. .. la , B 1 h 1 . rzce a a u etmı~lır! Hatta 

•• zı r.. u ev a arın, bu ıbarelerin ne b b 1 h kk d d .. 
taJ.van ordusunun ne katn1erli bir Karıncalann, anların hayatını tetkik yap! • 1 b'lm' B'ld":... . b ha en, u nıcse c a ın a, un ka-

ısın ı ıyoruz. ı 16 .mız ir ... 1 ld ... b' l' 'h · · 
keşmckes içinde bulunduğunu iyi- edın· ız· • Sevk•· tabı.iye m"•te'rut bir ni- '·ile t rl d'l ~ llk eme a ıgım ır ayı ayı sızın ga-

W.Q ... a varsa, para sa e ı e~n. ta olu.. ted tt' k · · · 
cc izah etmektedir. zam, bır· a"d•p ao··ru-ünuz·· . • .. •le deo na bu 1 h 1 1 ze c neşre ırmc ıçın senı arı-.... • ~.. ......, ... n ev a ann parca parra o duğu d · · 

Giiricenin sukutu yalnız Yunan- tounııis ve L& Yie drs .. beUleo adlı mCI- ve İstanbullu vatanda ın bildig· . yor um. Ne ı;ı:ı ?ldu da burada bu-
lıların maneviyatını yükseltecek bur eserlerinde '.\lelullnck bu nizamı ne tıd ş ıru yapu lustuk. Bu layıham seksen beş 
bir sebep olması bakımından de"-'l, ır. sayfadır, okuyayım da dinle! .. deler bu fiatlardan fazlaya. s~tıla- bayr:,lığından batı.ettikten sonra, çok.. 

ınıvaca.ktır. Hallon fazla ıstıyen: , tanb.ri kendisini göstermiş olan AJ .. 
lerı _de_rhal memurim'a haber vec man .. Bulgar d0&tluğunun bugün de Belgrad, 22 (A.A.) - Karadağlılar, 
m ı.;. bir İngiliz bombardıman tayyaresinin 

etil LdZtmdU'. han·~ 51·-.:ııset üzerine müessir bulundu-

fi" bariz ve vazıh bir surette anlalmışbr B b' k:ı a)ornİ zamanda harbin talihi bakı- en, ır sım vatandaşlanmı- Tabii, hunun üzerine bir biçimi .. 
mından da pek mühinl bir hiidise- bizlere?.. zı cemiyet hayatı nizam v• ne getirerek ben s.avu.şn1uş, o da 

T 
opluluk halinde yaşıyan bay-

dir. İtalyan ordusunun Selfıniğe idabına uydurmak için iki bu seksen beş sayfalık liıyihıu;ını, 

1 h çı .J.. fırtına &;naamda Danilovgrad'a yakın 

ki muhtekir da a ğunu temin etmi;:ür. . .. dağlara düşmesi üzerıne kaybolan üe 
• • Sof•a, 22 (A.A.) - Dün Bulgar hu- . 

km d Fi . vanların bile muayyen bir d d 1 ki 1 b' h' ıli sar ak teşebbüsün e orına na- şekil düşünmekteyim: Vatandasa; hu- ora a o aşma a o an ır ın 
sıl ntühim bir hedef idiyse, Yunan nizama bağlı bulundukları rusl hak ve hayatına taallUk eden işlec- 'ürü.süne okumuştur. Fakat körün 

tevk; f edıldı ... ~t kez..i ile bütün memleket da- lngihz tayy.arecLSile bir Amerikalı gaze-
' kume mer .. .. _ teciye karşı takdir ve tazimde bulunmak 

ordusunun Arnavutlukt~ ilerlf'n1ek münakaşa kabul etmez bir hakikat iken. de bir müeyyide tesiri altında şöyle taşı rastgele dedi1':leri gibi, mub
teşehbüsünde de Görice o derece cemiyet ara. .. ında yaşıyan insanın, tec- yap, böyle yap dıyenleyiz. Bu libi hal- teorem üstadın istifat.;İlc, bu sefer de 
n1ühinı bir hedefti. Biri Görireye, rübe, şuur ve bilgının muhasala ve eseri lerde cemiyet hayatının sırrına. ve ni- delinin taşı rastgele! oldu. 

Kctencilerde Sabuncuharu cad- hilinde kı.sml bir ışık ~o.:durme te~~.~ tadrrlar. Cenaze alayı geçerken 45.000 
desınde 49 numarada k.iğıtçı Ha- 'ı besi yapılm~tır. Bu teilcru ek cuıma gunu 1 Dağh yollart doldu:-n~ui. alayın üzerin-

. ·' '- Y· ı..~ b <lıyarak bır hafta s rece o 31\ uınu-
!rım ojı;lu llya ve tezg;;.,.lan .....,, a, , .. tec 'bel ... b b de Yuııoslav askeri tayyareleri uçmu_ş-
.=. 1 · · de kulla- mi ışık sondunne ru crı ıcın ır a_ 

diğeri Florinaya ·\'nrmak kararı ile olan nizam dışında yaşan\ası veya ya-~ zamıaa inlıbak ettırmek için onun kül~ Oanıan Cemal KAYGILI 
harekete geçen iki hasınıdan Yu- ~ama.,.ını istemesi kad:ır gayri tabil bir j türU.nU. görgüsünü yü.k:~ltmek !Az.un.. 

•wı, ziya maske eme ışın . t kted· tur. Ce:;etıer kiliseye top arabası üze-
ınlan tıiyah kağıtları saklayıp sat- urlık te-ıkıl e me ır. rinde nakledılmiştir. nnnistan yarış1 kaz:ınmıstır. Göri- şey yoktur. dır. H • b"J 

cenin zaptı ile Yunan B:ı{kuman- Bu afaki mülnhauıdan sonra asıl mev l Kısmen husu•! bak ve hayatına taal- USUSl ot omo } ııı.ı.tnak. suçundan adliyeye verıl- • ------------

~~:;ı::;iy,!,,~:~~~te~i~z: n:,~= Hıtler -Antonesko danlığı yukarı ve orta Arnavutlu- · zuumuza ıntıkal edebiliriz. Me\-zuatı.mtz, lük etmekle beraber cemi t beld 

.. Is 
lanmıştır. Okunan zapta gore, .. (Bas tarafı 1 inci sayfada) 
tanbul ithaliit gümrüğü ;;'üuk~; Saat 11 de hariciye nazırı Von 
nıemuru Necatı Uyanın ğ 1 fübbentrop General Antorıesko ile 
na gitmiş, _tezgiı~t:' re ~aftaisr~n::; R<ımanya h

0

aricive nazırı Sturdzayı 
~ duran sıyah kiigıt ar lan bu'. kabul ederek uzun müddet J?örüs-
Uyayla Yako orada bu unan .. t·· ' mus ur. 
adanu göstererek: .. .. . 

_ Bu sivil memurdur. Bütun bu HITLER. - ~NTONESKO 
'kaaıtları Emniyet Müdürlüğü için MÜLAKATI 
satın aldı. Başka kağıdımız kal-, Führer, ö~leden sonra, yeni bas-
madı, demişlerdir, . \•ekalet binasında, Romanya con-

Bu sırada oradan geçen komıser ı ducatoru ile hariciye nazm Prens 
muavini Avni dükkana girmiş, ha-1 Sturdzayı uzun bir konferans için 
dfSeye el koymuş, Necat iye srvil 1 kabul etmiştır. Konferansta Von 
polis olarak gösterilen adama 90- Ribbenlrop da hazır bulunmuştur. 
rulunca şöyle demiştir: I S.S. muhaftz kıt'rsından bir müf· 

- Be~ sebzeci Muhtarım. Ben de reze, Rumen devle, .damlarına se
bu zat gibi bir müşteriyim. Hiçbır 

1 

liı.m resmini_ ifa etmistir. 
§evden haberim yoktur. GÖRING VE BESLE 

Bunun üzerine, İlya ile Yakonun GÖRÜŞECEKLER 
S'iyah ve mavi kağıtları saklıyarak J Rumen başvekili, ile hane' ve na
ihtikar teşebbüsünde bulundukla: zırt cumartesi J?Ünü Görinl? ve Hesi 
rı bir zabıtla tcsbit edilerek M_ıllı zivarct edeceklerdir. 
Korunma Kanunu bükümlerıne R<ımanvalı misafirlerin zivaretle
nıuhalif hareketten mahkemeye ri programında bır takını kalıul re
verilmi~lerdir. simleri vesaire vardır. _Misafırler. 
. Asliye dördüncü ceza mahkeme- ihtimal pazar günü Berlınden avrı-
•ınde yap•lan muhakeme len sıra- !,acaklardır. 
aında bazı şahitler dinlenılmış, TUKA BERLİNE GİDİYOR 
mahkeme, her ikisinin de tevkıfl~ ,Berlin, 22 (A.A.} - D.N.B: Al-
rr.n<' karar ver~_ış, muhakemenın man hü.k .. metinin. da\.·eti üzerine, 
~-~~amı başka gune bırakılmış~ Slovakva basvekilı ve hariciye na-

r - h b b ırı Dr. Tı;ka Berline g<'lmektedir. SpanyadA U U at az 7- Macar Baş•·ekilinin Beyanatı 
'Madrid, 22 (A.A.} - Haber alin- Budapeşte, 22. (A.A.) -:-.D. _N._ B. 

d.ııhna J?öre BüYük Britanya hüku- aja1'1S'lnın hususı muhabırı bıldırı
meti bir kaç l?iln evvel bu senenin vor: Basvekıl Kont Teleky şu be
oıasuh.iııden 400 bin san<iık porta-ı yanalla bulunmuştur: 
kal mubavaMı icin bir mukavele •Macaristanın uç taraflı . pakta 
i.nızalam ş-t iltihakı her şeyden evvel bır A_v-

Ga>.et:lr~e v.. dii!eT mahfillerde rulla muvaffaltiyet~ olacaktır. Is
bu ı;ı:,rıe İspanyada hubutaın kifa- !ikbale _t_a~en ıtımad ederek ta~ 
Vetsizliiiinden <kılavı eoo.ışeler l?ÖS- kip ettıgımız_ yokla mılletın kuv 
teMlmr".lctedir. vetine ı?uvenıvoruz .• 

NO TLA R 
·--------~;r3YT~ ..... ~A.L4*Wl-- - - - - - -
Belediye Niçin 

ne yapacalt? 

\Ja,keleme ve ışık söndür
me işinde halk }·apacağını 

• apınakthdır. rukat, Belediye
nhı de yapacağı vardır. Nane
ırdla ile bııııu bınıısuyorduk 
da unlaı·ı ~aydı: 

- \'"ollard:ıki ıuolozları, ta~
ları kaldırtmak, yt.l 1-.e.ıarla
rındaki ar .. ba, i .1ıı)·ou ve di
~'-'r \"e aitin bırakıln .. ::sına nı:ı
ni oiu ak, virajl::ra hehcıne .. 
hal ın~t\'İ ı~ık ve işaret asmak 
Bekdi.teııiıı en (jnce }·apac.a
ğı i~tir . 

Ve. ilaw rtt': 
- E~er, t ı.lar yapılmazsa 

kaza] .. rı:ı önüne geçmek an
cak her türlü hareketi meney• 
lemekle mü.mkün olabilir. 

durdular? 

Bir ı:ıazele İtalyanın Mısır
daki harekatından bahseder

ken: 
Sidi-Barranıde niçin du

rak lamıslar?. 
Sual:ni irat ediyor. Nane

molla ile Lıınu konu~11yorduk 
da giilerek: 

- l\.Ialôın a .. üzümün ('Öpü, 
de1ıizin kumu, ovaum çaıuuru 
meselesi .• 

Dedi ve .. dernm etti: 
- Epirde ('amur vnr diyor

lardJ. Belli ki Mısırda da kum 
var. O hakle, hiki;·cyi bilir

ain ...... 

Yunanlılar Gö
riceyi işgal etti 

b 1 1 . . . . . . , ye ve e (Baf larafı l lnclde) 
ğun ana tar arını e c geçırmıs ve remıyet nl7.amını, cemıyet Odlı.bını mu- hayalı adıi:bını doğrudan doğru 11 f ed kl -~· T ks' 
İtal~an ordusuna Florina yolunu ·u · F k t i t b ı A k i ya a .. se er ece en.ır. a 1 oloıno-

, eyyı "b-_ a ıa · 1 san. u 'd nd ahr:ıil :~_:k- kadar eden i;:lerde bu icaplara riayet eL 1 billeri bir gün tek, bir gün çift 

(Bas tarafı 1 inci sayfada} 
kumandanı general Papaı;xıs için 
kzahüratta bulunmuştur. 

tanlamile kapamıştır. mır gı ı şe ıır erımız e a uun.- miyea. vatanda_ şlar için beledıye 1 ı lmak ·· ı.. 
Ş . d' y 1 !ar Arnavutların .. b '' tü lek t d h'lı d k' b' para numara ar o uzere ça..ı.,aeak-
ım ı unan ı ' uzere u n mern e a ı n e ı u cezalannın mükemmel bir mli<'yyide o.. !ardır. Taksilerin sabahın altısın-

sempatisini tamami\e kazanmak kısım halkımtzın, cemıyetin en umum\ taca'" kanaatinde•im Bunun için bü d b l d klar ·ka ,.. l · ı la 'd k b" . . . . . 1 •· · .J • - a u un u ı gara] *ıon.me e-ve ita yan rı gerı en vuraca ır mzam ve adabına muhalif, en ıplıdal yük: şehirlerimizden kasabalara dol!ru · eclı ·d· Bu k ,. 
ml·ıı·ı Arnavutluk hareketini kö- . . . . . 1 rı ııı un ır. arar;n mcr ıy

manada belde terb>yesı his.inden mah- başlamak üzere belediye yualı:.laruu, yete "İrmesinden itibaren taksı,· 
Cöricenin zaptı ha1'eri bütün 

Yunanistanda şehirde11 ,ehre, köy
den köve yayılmakla, kampanalar 
çalmakta ve bayraklarla donatıl
ını~ olan kahvelerde halk bugünün 

ru··ı.ıemek fırsatını iyice elde et- o'arak a ·adıkla r ı · '--•-teıı "' rurn · Y ş r n 50Y•~..ı.n::•. bu yasaklara ademı riayet halinde ve- hususi otomobil, m.-0tosiklet ve te-
mişlerdir. Göricede bir ınuvakk~t çelcinmiyeceğiz, ·1-~ 1 b 1kı nla \ · 

rı ~~ ceza arı a mıza " lmak a- nezziih motörlerine yem seyrüse-Arnavutluk hükumeti kurmak, 1- B •-h· · · · b' 'v ' ı ·ı t ·ı u .... i' ısımızı ır J.A.t mısa 1 e eyı zımdır. fer vesikası verilmiv. ecektir. 
talvan ordusuna zorla soku1nıuş o- edelim. 

şerefine içrnektedır. 
Aliııada ayni heyecanlı tezahü

rat olmaktadır' 

lan Arnavut askerlerini isyana, fi
rara ve sabotaja tahrik etmenin 
en faydalı yoludur. Bunun bir de 
bcyn~hnilcl ehemmiyeti otur ki, 
o da Yunan ordtLSunun nizamlı 
hürriyet ve milletlerin istiklllli gi
bi ideallere ne derece candan bağ
lı olduğunu diinyaya ilin edrr. 

Ni=~m~ttin Ncuil 

Bugün İstanbulun merkeı..t vaziyette-
ki sinemalarım istisna edecek olursak. 
eski payitahtın Oyle semt.ler-i vardır, ki 
bir aşk &ahn@!linde- ıshk çalan. yuha ılı-

ye ba.ıtıran, ayak vuran vatandaş.l.arı

mız az dcaildır. Yine güzel İstanbulu
muzun bireok köşeleri, civBrda abdest-
h.:ıne olmasına rngmen kırletilnıektedir 

Keı;k.in amonyak neşreden birçok ·ok.alt 
başlarında, tBurası ~ klere mah.iwt-

Bir Yunan kolu i van dağını zap
tettiktcn sonra Presbc gölü boyun
ca ilerlemekle ve Ohri gölünün kı
yılarında bulunan \'e Göriceyi 
PoJ?radctc baglıyan mühin1 şose
ye yaklaşmaktadır. İtalyanlar ise 

K .. lim dakı· ht 1 a da tur> yaztları vardır. tapçuların.n hima.vcsinde u yol- eza on an rı ım ar 
öan rical ctmekt~dır. Eğer Yunan- bomba düşerek buyük hasarlar hu
lılar bu şoseye hakim ol.ırlar~a 1- sule getirmişlerdir. B 

u mevzu üzerinde verilecek 
misaller az de&ildir. Belde 

mevzu.atımız, febrin kirle-talyan kuvvetlerin:n zayiatı Elba- İlk defa taarruza u~rıyan Tıra
sana dog"ru çekilmelerine pek az nada hangarlarda ve t.ava meyda-

b · 1 " · k tilmt!mesini; sinema icinde siıara içil-ihhmal mevcuttur. nının diRer ına arınua büyiı bir 
memesini ~mirdir. BUtün bu al.4.ii.mı İsgal edilmiş olan Arnavutluk yangın ç:kmı;,;tır. Mül.ım haoorlar 

topraklarında inzibatı temin için Vuku•bulmuştur. A.mireye rağmen vatandaş sokagı kirlet-
''ugo•. lavyaya ı·ltı'ca Eden mckte \.·e sınemada_ fosur fosur sigara_ lç-ırotörize bir kol halinde harekete- .. ., 

den 300 jandarmanın yola çıkma- İtalyan Kuvvetleri "'.ekıe.ıır. Du ba•'.t, fakat açık hakikat 1 
sı Atinada büyük tezahürleı:e se- Belgrat, 2 (A.A.l - Belgrada ge- bıze goslerıyor, kı vatandaşı_ belde ha-
bebiyet vermiştir. len haberlere göre, Yunan kıt'ala- yalı ıcaplarma uydurmak ıcın mevzua.. 

Daha cenupta sima! m ntakası i- rı, Podogradete girmişler ve hatta ta konulan mecbııriyeUer; nelnyler k.ıl
le -.eniz arasında, ilti yüz ltilomet- ileri hareketlerini bu şehrin öte-! fı deg•ldır. 

· s·ıne kadar n0··tu··rmiiı.:lerdı·r. Podoa- Diğer taraftan. v_atandaoımız, iş, etlen.-reden fazla bir cephe üzerinde, I- "' -. ., 
radet alındı ise, cephenı·n şark. ce. sı.hh_at v_ e ıstırahat bakımlarmda.o, talvanların mühim iaşe üssü. olan . 

k mu .. ntehasında Görice _ Fkırı·na yo- da b_ ugunkü ceml:r<!t hoyotının_ teamul ., Ergiri ile irtibatlarını eomek mak 
sadile, Yunan kuvvetleri ileri ha- lu bovunea harekatta bulunan İ- "" ıcapların.a uymamakladır. 1'tanbul, 
reketlerin<' devam etmektedir. talyan kuvvetleri de tecrit edilmiş- Ankara ve l~m.ır de dahil olmalı:. uzere 

50 İtalyan Subayı Geri Çekildi tir. Bu kit'aların mühim bir k;smı, öyle şehırlenmız vardır, k1 buralard.l 
. b k .. •ıın· dı' Yu"oslav makamlarına t-- alkin vatand~lanauzdan muhim blr Itimada değer ir aynaktan ög- , "' ~ 

lim Olmaktadır. kısmı lçin gün kllllası ıüneşttr. renildiğine göre, Arna\'Utlukta bu-
lunan ftalyan ordusuna rnensul) 50 Ergiri istikametindeki Yunan ta- Güneşin erke> ..ı:ya geç dolup, er
subav vazifelerinden geri çekilmiş- arruzu da çok müsait bir tarzda in- ken veya geç batma.o. vatandaşm umu-

1.:.af etmektedir. mi ve husual hayalında yegAne limildlr. 
lerl~ir. ~ 

Yunanlılar İhtiyatlı İlerliyor İTALYAN TEBLİC.i Köprünün bir tarafında sinemalar sa-
Yunan hükümeli namına beya- Roma, 22 (A.A.) - Italyan tehli- at 20 veyahut 21 de başlarken, ~bür ta-

nalta bulunmağa mezun bir zat, ği: Muhasamatın bidayetinde Yu- ra!ındalı:i berhanıi bir 1n9halde akf;ırıı 
Ekschanı:e Telegraplı'm bir mu- nanistan ile Görice Arnavullul{u Y< ••i!i l7 de yenilir ve bir iki koflllll 
habirine yaptıgı beyanatta, Yunan hududu boyunca müdafaa vaziyeti :ı=tan •amıı saat yirmide yata
kıt'rlar-nın c1'Velden hazırlanan almış olan ve iki fırkadan mürek-
o!ana ~ore ihtiyntiı bir >Urette j .. kep bulunan Setir kt\'alart1ru2, 11 cemi;ret iıaTai:ımn baıünlni 

l lerlemekte oldukların · bildirmiştir . gün mücadeleden sonra, Görice nizamına, belde terbiyesinin 
C:ol'•oivrtI!. ma~fille.rde beyan I ~ehrinin g_arbında bir hatta çekil- bugünkü bıRmül ve terbiye.. 

- Mısır sinemacılık aleminin en büvü.k 2 Yıldızı 
Abdülvehab'ın 
ve,,ane rakibi 

ABDÜLGANİ ESSEYİD 

A$kın G-Oz Yasları filmınin 
unutulmaz .baı; mu11anniyesi 

NECAT ALİ 

G-Ozler kamaştırıcı dekorlar arasında fevkalade sur~tte 
canlandıroıkları 

~~-···------------·-----· t YILDIZ SULTAN : ................................................................................... 1 
Türkçe • zlü Arapça şarkılı şaheserinde 

• TAKSiM sınemasına 
Koşuşan binlerce seyircileri ııas v" teshir etnıeklt.•<br. 

Bu l(iiıı ~aat 1 de tenzilatlı matine 
Seanslar: 1 - 2 30 - 4.30 - 6.30 Suare 9 da 

Yll'klaşan KAHKAHA TUFANINA hazırlanınız!. __ •-ili!! 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

LOREL HARDY 
HAYDUTLAR ARASINDA 

Önümfuıdelti Perseımbe ıı:Qamından itibaren 

SARAY Sinemasında 

• • AT.&ŞE KOŞTURAN ... ÖLÜME CAN ATTIRAN ... M!ÖCADELE-
LERE UFUK AÇAN Btl'Ytlx DRAM. •Fransızca, 

ÖL.M.EV.EN AŞK 
BETTE DAVİES .. HENRY.FONDA .. GE08GES BRENT 'in 

yaratbğı bu essiz harika 

1 
edildij\in_e gore, IıH:ılız tavyarele- mıs ve Gonce şehn tahlıye cdıl- •ine aykırılık Anadoluda daha barmiir. 

ri Yuna'1 or<lu:;una ileri hareketi miştir, . . . Yaz ve kış İstanbulda dükkı.nlafta aaat 

l 
esna~ında yivecck atmı~la.rd:r. Takvıvdenmız, yeni hat üzerin-

YUNA..'>I TETIL'(';I de taha · ut etmektedır. 

~· yerinden oynattı ... Amerikan sinemalarını alk1$tan çın
lattı... A.ııdan i.rtıraptan cıldtrttı_. Mes'utları saadetle mestetti. 

on dokuzda kapanma" mecburidir. Fa- Bu /?Ön de L A L E Y• Şl!l'efl« lı:azaıv!ır"""1it 
Yunan baskumandanlıınıın tcb- LondraJa '1emnunivd 

lı!'(i: Per embe gunü saba}ılan_ ak- ~ondra. 2_2 _(A.A.) - Göricenin 
&ma ~adar bil tün cephP. uzcrırı.de tcr.u haberının İtalyanlar tara

;,uha.ebeler devaın etmıs ,.e. \ u- f ndan re,m_;n .. bıldınlmı.ş olması 
kuvvetleri ynıi muvaffakıyet- I.ondrada bcıyuk bır lıey<>ean u

n! an ld ~t~ ı·c krdir. Elin ,ze, ye- yandırmıstır. Londraya göre bu 
~re e.~.... b' k c••· 'U il f d . disi Jğır olnınk üzcrP 15 t )0, ırço ı:~nısc ı unan ı ar tara ın .~n ş~-
·t. 1 . .. •e ha,·•n topu ve her dıye kadar kazaınlan muteaddıt 

mı ıu 'oz ' ff k' ti . t . türlü rr.alzeme geçmi tir. Ayrıca muva a ·ıye erı etvıç etmekte-
' •i ·ecek ve benzin depoları da a- dır. 

)l l t Bu ırahfiller Yunan topraklarına 
ınmı, ır. k ı·t 1 l t ı·-· Drac \'e Tirana (loınhatanrlı .arsı a y~n arın a.<;aV\''tır et ıgı 

Arnavutluktaki " n Draç task:- ıkri hareketi için bir İtah·nn üssü 
nına istirek Pdcn inııil'z pilotları ol::.n Göricenin zaptının bü} ük bir 
hedef bölııesinde bih·ük bir van· -tratejik ehemmivetı > cağım 
gın ç kı'.•dıklar.nı bildirm~lerdir. söylemekte rr.ü.ttefiklirler. 

kat hitbir mecburiyeı yokk811 Karadcls DİKKAT, DİKKAT: !icı_ıret ııenıilerine hücum eden tan·areler-
Ereğlislnde, B>rlında, Dumınbeyde, Ar- le vaıııleı:ı.. SOi\ muthıs herıt Türkçe Paramut J.urnalda. 
dahanda dükkilnlar kanunuevvel ayın- Ucuz matineler: Saat 1 ve 2.30 da Telefon: 43595 

da saat on yedide kapanır.. Vatand~"'~~~~~~~~~~~~!'!'~~~~~~~~~~.;.~~--~~~ 

Harikulida ._ ENFF.S bir iPEK 
SEVEN KADIN Sinemuında 

Filmi yaratanlat': H E D Y L A M A R a . R O B E R T 
Bugüa seanslar: saat ı .. 2.38 .. ._311 _ 8.38 ve 9 dlllhr. 

AY LOR 



Işıkları söndür- ı• Askeri vaziyet 
me faaliyeti 
(8~ tanıfı 1 inci sayfacla) 

ken l(ehp, akşamları erken kapa
mak ~kliDd.e tiıdU, tanzim el:ıruı;
lerdir. 

Ancak; saat J 6,5 - 17 arasında 
tramvay ve otobu•lerıı.. izdiham 

hareket aahalarınm arasına Yu
nanlılar bir kolordu kadar bir kuY 
vet akıtabilirier. 

Bu Yunan kuvvetleri yelpaze 
gibi yayılmakta ve sol cenahta 
doğrudan doğruya Ayasarandayı 
olduğ>ı kador sağ cenahta da Pre-

çok artt~mdan meveut arabıtla.rla meti tehdit elmelı:ted.ir. 

teahhlll'suz seyahat mümkün ola· Yelı>aAO açılışı tarzındaki bu 
maını~tu . Bu yuzden diin akşam ileri hareketin sol cenah.ile Kala-
Bevaz:ıt, Sır.kec~ Kaı·akö:y , Emini>- moas nehri mansabından b~lıyan 
nü g>bı kalabah-k ve merkezi yer- ileri haı:ek.etı arasında iki İtalyan 
!erde tramvay, otobüs bekliyenJer alayının sanlaceğı. tahmin edllmek 
ııok ~üllit çe~lerdir. tedir. 
Bazı tak.,i şoförleri de bu fırsat- Muhakkak olan İtalyanların Er 

tan .istifadeye kalkışmışlar, - kapa- giri istik a nıetinde ricat ettiklert-
h tramvav bekleme yerleri maale- dlr. Evvelk ı gün Yunan tayyare-
Eef el'an yapılamadıjından - rü2- lerı tararından yapılan bir hava 
gii.rda tramvay beklemektense faz koşfi, iıaıyanın Ergiri'nin ıo iti-
la para ver.meğı tercih eden halkı lometre cenu~unda buJunan ve 
•dolmuş, usulile na)ıalı pahalı ta- Yuı>anlılonn hcnllz varmadıklan 
i-J.rruş]ardır. muhakkak laıı bır noktHdan bile 
Traınvaylarm hepsine dün per- kaçmakta olduklarını tesbrt el-

deler konul.muş ve ~ limbalardan miştır. 
yalnız ikişer tan• maskeli olarak Pindoo bölg .. mck Her.>elr'!n Yu 
bırH:tlıruştır. naııhl•ı· tarafından işgalile Gönce 

Vali mııavini Ahmet Kımğın re- yohtnun kapalı btılundutunu bll-
isli,l!inde Vilaye-tte dün bir top- memesi muhtemel olan düşman 
lantı yapılarak ışıkları söndürme şimale doğru kaçmağa uğraşmak-
ve ma*eleınenirı birinci gecesinin tadır. Bu İtalyan kuvvetlen bu 
kritili yapılmıştır. Neticede, mu- ;ı>olun gamındaki dağlardan geçe-
vaffııJriretle tatbilrine başlanılan rek kurtulmağa muva11ak olama. 
bu işde de halkıını:zın :rriza.mname- dığı takdirde mahvolmağa veya 
ye uymak bususuıı<laki faaliyeti .. ir dilşmeğe mahkümdur. Diğer 
fllYAnl takdir ,ııörülmü.ştür. yer~ olduğu gibi bu dallık mın 

Vali muavini Alı:ınet dün kay- takaya da Yunanlıların yelpaze 
ıınakamlıklara "1 yeni direktifleri gıbi açılarak girdikleri anla§ılmal< 
venniştir: tadır. 

1 - Maskelenen harici elektrik Görice mmtakasmda Yuneıı Jruv 
JG:mbalan 60 wltluk:tan fazla ol- vetı~ dün tehri ifgal etmişlETdlr. 
mıyacaktır. İtalyan - Yl01an harbinin nett-

2 - Bazı yerlerde k.ı.r.m:ızı mas- cesile müsavi bir stratejik ehem-
kele!' ııöriihnüştür. Halbuki kınnı- miyeti haiz olan bu şehlr İlalya-
Zl r"Rk!i bez, muk:~a veya k.8.- nın Arnavutluktaki on kuvvetli 
ğıtlarla muşambalar, fenerler daha mltaveınet hattı idi. Yunanlı-
iyi. bir lııedef teşkil ettiginden bu !arın bu muval!akiyeti parlak bir 
renk laıt'iyyen kullanılmıyacak, zaferdir. İtalyan tebliği Görıce ile 
maslteler siyMı kumaş, siyah mu- Yunan hududu ara.ındaki kuV'ft-
bvva ve yahut da siyah muşam- tin 2 fırkadan ibaret olduğwıu 
ba veya siyah bezden yaprlmu; o- iddia ediyor. Bu hakikate uygun 
lıııcaktır. olamaz. Çünkü sabaha karşı Ulti-

3 - Dlı1tkhılerdaki ampulların matom vennek cesaretini kendin-
üzerine de muhtelif renklerde mas de bulan İtalya küçükte olsa Yu-
keJer konmıyacaktır. nanistaı) gibi kahrcıınan bir mem-

b - Husır.ıf ·mües<ıese ve dü:kkan Jeketın iki setir fırkası ile iotilA o-
larla e'I ve apartımanlarda maske- lunabileceCini ıı..r halde kabul e-
leme ~ 1 kiinunuevvele kadar ik- demez. 
aıal edilmiş olacaktır. İtalya da böyle yapmış ve fakat 

5 - Ktiçük el elektrik fenerleri gene hezimetten kurtulamamıştır. 
yalmz rnni ~llu olacaktır. Ve 11imd! utancını gizlemek için 

6 - Sinema, bar ve dansinglerin bu iddiayı öne sürmektedir. Harp 
bP'fianna kırmızı veya sair renk- ve ordu kuvveti miyari!e yaşama 
leı:deki elektrikli levhaların ko- fmltaru elde edilebilen bir zaman-
nulmııon da 'memnudur. da bu iddiaya Jrun inanır?.. ı 

Dij!er taraftan dün akşam yeni- N. D. 

den şehrin muhtelli semtlerine 200 ••ı----- • 
elektrik lambası kıonulmuştur. 
Bunlar halkımızı karanlığa alıştır
mak için dün gece saat 20,30 a ka
dar yakılmıştır. Bu geee ise saat 
%0 ye kadar yakılacak ve mütea
kip j?eceler de her akşmn yarını sa
at erken söndürülmek suretile ge
rilemek üzere tamamile kaldırıla
eaklard.ır. 

Dün Eminönü, İstiklil caddesi 
ve emsali yerlerdeki trotuarların 
köşe baslarına beyaz badanalar sü
rülmüştür. Bu suretle yayalar ve 
otornobillf!I' köşe başlarını ııi)rebi
lecelderdir. Geceleri istiyen halk 
kollarına beyaz sargılar sara.bile
eeklerdir. 

MektepleTde 

Memleketimizin her tarafında ı
tık söndürme ve maskeleme işine 
başlantlnıası münasebetile mek
teplerde de tedrısata daha erken 
başlanılacaktır. Bll münasebetle 
dün Maarif Müdürlüğünde yapılan 
bir Wrılantıda yeni evkat cetveli
nin hazırlanmasına geçilmiştir. ü
niversitede de tekmil Fakülteler 
de derslere sabahleyin saat 8 de 
başlamlacak ve 14 de bıtınlecektır. 
Şimdi akşamları saat 19 a kadar 
devam eden ya>bancı dil tedrısatı 
da saat 14 de başlıyarak saat 16 da 
nihayet bulacaktır. 

Dennyellan Vapıırlan İyi 
MA•kelcnmemiş 

Evvelki akşam denızdek:i mas· 
keleme işlerini kontrol eden me-

Uzun harp 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

maz veyahut bir inhidanıa maruz 
kalınazsa ..... 

Mister Çörçil göriilii.vor ki 1944 
yılına kadar muharebeyi göze al
mış ve hesaplan ona göre yapmak
ta bnlmıınuştur. Müteveffa Mister 
Çemlıerlııyn da bir nutkunda ve 
Alman Devlet Reisinin bir sulh 
teklifi karşısında şöyle demişti: 

•Muharebeye başlamak zamanı
nı tayin Hitlerin elinde ise, ne va
kit biteceğini ve sulhün ne vakit 
ak<lohıruıcağını tesbit de bize ait-
tir.. . 
Şi~k harbi yerini artık kap

lumbağa harbine terketıııiştir. 

Hüseyin Şü.luü BABAN 

İmtiyaz Sahi!ıi ve ;\/eşriyat Dl
~ektörü: E. İZZET. ı:asUdıjtı yeı• 

SON TELGll 4.F Basımevi.. 

murlar Denizyolları İdaresinin, va
purlarını ıyı maskelıyemediğini 
görmtislerdır. Vapurların bazı ka· 
mara peocerelerı hıç örtülınE.'ffiiş 
ve bazılarının ışıkları da ıyı mas
kelenmemıştu Bu hususların te
r;nını ıçın Vilayet dün Denizyolları 
Idaresıne ihtarda bul unrnuştur. 

İKDAM 

Yeni bir istila 
teşebbüsü n. Ü? ı 

1 LAN 

(- laralı 1 lnckk) 1 

morkörlerin yaptıjiı ru.>ı!alardom ] 
dicvrilmek tehlikesine maruz kal
madan sür'atle tahrik edilemiye
ceklerini de ilave etmektedir. Bu 
sallar, beygir ve hafif toplar nakli
ne elverisli ise de ne tank ve ne de 
agır top taşıyamazlar. 

Maliye Vek~leti va TUrkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasından : 

Bununla beraber, yüksek bazı 
şahsiyetlerin işaret ettigi gibi yeni 
bir istila tesebbüsü ihtimaline kar- · 
şı müteyakkız davranı.l.maana de
vam olunmaktadır. 

28/5 ye 15/12/1934 tarlil .. :He3 • 2614 ırumarah kanonlar Mll

dbince ihr&cma sa1Ahiyet verilen ve eeli.ri tamamen Sıv.as - Erzurum 

dem.iryelunun inşasına tahsis ol urum '% 7 gelirli Sivas - Erzurum Hrtik

razmm 2-0 aenede itfası meşrut i,i milyon liralık 1edinci t.e-rtibin:in ka

yıt muamelesi S/12/1940 akşamı llibayet bulmak -· 20/11/11441 •
bab11M1dan itibaren başlamıı;ıır. 

Tahviller Mmiline muhar re< olup beilm 20 ve 600 ım. itibari. 

laymetıe bi.riik ve ıs llk olaralı: iki kupüre aynlnuııtır. 

Bu tahriler uaıumt ve rn iilhak bütçelerle :idal'e olunan deıre ve 

müesseselerce vilAyet buSUJ1! idareleri ve belediyelerce yapılacak mü
zayede ve münakasa ve mukavelelerde tıemiJıat olarak ve hazineoe satıı

mııı ,,., satılacak olan milli emliik bedellerinin 1'!diy .. ~ başabq ka

bul olmıaceklan gibi g1!!-ek lah vil ve gerek ltupoo bedelleri de ta)\vil

lerin tamamen itfasına kadar her t:üriü \largi ve resimden ınuat' bulu
nacaldardJr. 

News Chronicle ibahriv-e müşa
hitlerinin noktai nazarını naklet
mektedir. Su müşahitlere göre. se
nenın en lusa ı;rünü olan 21 birinci · 
kanundan evvel umumiyet itibari
le havada bır sükfınet devresi ol
maktadır. Bu devrede gündüzleri 
fena rüyet şartları olur. Uzun ııe
celerde ı.se mütearrız kuvvetler 
9'iı.düz ·kazandıkları topraılt1an 
takvıye etmiye t..,.,bbiis edebilirler 

Tab"1llerin ilıraç fiatı ~ 95 olarak teııbit edilmiştir. Yani 20 li

rablt birlilı: labYil bedeli 19 ye llOO liralılı: lııhvil bedeli de 475 liradır. 

Her halde ıstila tesebbüsleri, ne
ticelerden emin tıir tar7..da süküDet. 
ve itimatla beklenmektedir. 

AMERiKA 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

greden beş milyon daha tıııı.ı.at ı.tiye
ceği temin edilmektedir. Bu para ile 
iki milyon kişilik bir ordu teclız edile
cek ve bu ordu, 1842 haziramnm so
nunda hazırlanmıo bulunacaktır. 

1 Nevyork, 22 (A.A.) - Birleellı: Ame
rikanın hava kuvvetleri hesabına sipa
riş ediljp Sanaiego'da inşası biten dört 
motörlü 24 bombardıman tayyaresi bll
yiik Britanyaya teslim edilmiştir. 

Amerika orduları başl<uınandırn.hğı, 

bombardıman tayyarelerine mahsus o.
lup mahrem tutulan «Sperry> nişan 

aletinin de İngiltereye verilmesine mıi
saade etmiştir. 

Bunu dün bildiren Amerika Genel
kurmay başkanı general Marshal meş
hur cUcan kaleler> den yirmisinin de 
İngiltereye verilmesi hakkında müza ... 
kereler cereyan etmekte ol.dutunu söy
lemiştir. 

Huzveltin Sözleri 

,,Hvde Park, 22 (AA.) - Reuter; 
Gazeteciler toplantısında ~tiz 
şehir !erinin son zamanlarda sı.k
lanan bombardımanına binaen, i
malatın takriben yüzde ellisinin 
İngiltereye, yüzde ellisinin de A
merikay a verilmesi için toobit e
dilen rtisbetın İngiltereye daha 
fazla yard.J.ın edilmek üzere dey~
tirilip dei!iştirilmiyeceği Devlet 
Reisi Ruzveltten sorulmu.ştur. 

Ruzvelt verdiği cı>vapta oorulan 
sualin çok umumi -0ldugunu, bu
nun nas:! y apılabilecef!i saril:ı su
rette l(österilirse o vakit işin de
ğişebileceğini ve ancak bu husus
taki tekliflerin ba.şkabn tarafın
dan ileri sürülmesi lazım geleceği
ni söylemiştir. 

:ıs:ayıı muamelesi Türkiye Climburi)"Ot Merlrez, Türlı:iye Cümkari.
yeti Ziraat, Türkiye İı, EınUUt ve J<ır!am, Halk, Tfirk Ticaret, Bele
diyele!' bankaları ile Sümer, EU Banklar tarafından icra edilmektedir. 
Diller bankalar """'ı.a.sile de laiı vil alımı tıımin olunabilir. 

111erma,... "" la8aı'nlflanru .,. emin ve .., çok ıeiır retiren saha
larda lflelmelı: ~!ere keyfiyet ilin ve 15 gtinlillt suskripsiyon 
wri1ddt!li zarladlı bankalara miiı tlartDIIl lı:.endi meı:ıfaatleri ikliza-

ııındaA nıuncıueu. ipıret oluDıa'. «10999> 

Bilgi ile Çocuk ye
tiştirmek 

Bilgile bakım çocuğun oıhhatini 1ıı>

minle betaber' bakım zahmet.ini de ya

!'IJ'• indirir. Çocuğunuzwı kaç ııylık ol

duğunu ve adresinizi bize bildiriniz R-ı 

ze (BAKIM ÖGÜT) Jeriınlzdeıı para

"" gönderelim. 

Çec:ak Eııtrpme ıı:anmu G. , 
Merkezi Ankara 

Edremit .Asliye Hukuk mahkeme
sinden: 

Edremitin iHavran nahivesinde 
icrayı ticaret etmekte i'ken ma·bke
mece ifl.a.sına karar verilmiş ve if
las tasfiye halinde bulunmuş oldu
ihı sırada alaca!klılarına vüzde on 
nispetinde tediye şartile konkur
dato teklifinde bulunmuş olan Hav
randa (Hacı Zade Rasim ve Sırrı 
Kardeşler Kollektif Şirketinin) va· 
ki konkurda!D teklifi alacaklıları

nın azim ekseriyeti tarafından ka
bul edilmis ve karni6erlikce verilen 
raporunun tetkiki ve konkurdato, 
teklififinin ıkabul veya ademi ka
bulü için karar ittihaz edilmek ü
zere 16/12/'940 pazartesi günü saat 
ona tayin edilm4$ olduihından bu 
teklife itirazı olan alacaklıların 
haklarını müdafaa icin mezkur gün 
ve saatle Edremit Hukuk Mahke
mesi muhakeme salonunda hazır 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(618) 

1 mmbul 4 tiRcii. iera )f emurı,.,. 
(/undan: 

939/5604 numaralı dosyada satı
sına karar verilen muhtelif ve mü
teaddit halılar 28/11/940 Perşenbe 
!(Ünü saat 14 ten itibaren İstanbul 
Belediyesi Mezat yerinde satılacak-
tır· İlfuı olunur. (615) 

' 

PÜRGOLIN 
Dinamik bı r guzelli. 
ğe malikiyetinizin 

6 Sebebi Gaso..tu Miuhil 
LIMONATASI 

Kat'inen il~ç hissini vermez. 
Bir gazoz veya şampanya kadar 
leziz ve hoş kokuludur. Müshil i
lfiçlannm ıahl olan PÜRGOLİN'i 
haftada bjr defa içmekle hem bar
sak.lan temizlemiş ve hem de vil
cutte birikmiş mikroplan de!etml~ 
olursunuz. 
PÜRGOLİN 15 senelik bir tec

rübenın mahsulüdür. 
Emin olmak için eczanelerden 

PÜRGOLİN markasını ısrarla is-
teyiniz. 

Fiat müı aka be komisyonundaa: 
,g 

34 Nwnaralı il3n - yünlü, pamuklu, keten ipliği ve her nevi mensucatta 
umumi olarak perakende k3.r haddi toptan fiyatlara nazaran hami % 25 dir. 
Komisyonwnuzca lüks olarak kabul ve tasdik edilen ticarelbaneJerde kar had-
di hamt % 50 olmak üzere kabul edHmi.ş\ir. clll15> 

• 
1 - 10 cazip renk, hePSi de 

son Paris modası, bunları kutu
nun ortasındaki delikten ı?Öre -
•bilirsiniz. 

2 - Evvelce mümkün oldu
iiu zannedilmiven daha ince ve 
daha hafif.. Bu pudra •Havalan
dırılmış• tır. 

3 - Yeni nefis bir koku. ade
ta Fransanın Midi bavalısindeki 
çiçeklerin kokusunu hlssetımi.s 
olacaksınız. 

4 - Bütün gün sabit kalır. 

Zira terki-bınde •Krema köpü
ini• vardu'. 

5 - Güzel •Finimat• çiin'kü ne 
rüzgar ve yai!nuırdan. ne de 
fazla terlemeden kat'ivven mü. 
teessir olmaz. 

6 - Ga vet kıvmetli :veni ve 
zarif cBüvük Model> kutular. 

23 - İKİN CİTF.SR1N 1 n.~ ~ 

Vatanda anaya bumr, yaTf't!YS sıhhat vernıeğe hadlm yeglnf 

ÇAPA MARKA' dır 
Tarih ı -..-h:i 1911 

Abideler Şehri l stanbul'da 
Pek büyük bir ~öhret abidesi vardır. 

Al i MUH iDD iH 
HACI BEKİR 

Merkezi: Bahçekaııı. Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköv 

İstanbul ikinci icra dairesinden : 
ŞUkrüye borçlu Tıilib'in mukaddema tahtı hacze alınan Boğaz.içinde San

yerde Yenintahallede Pazarbaşı eski 52-4 yeni 109,2 numerolaj 61 ve 61/1 nu· 
mara ile mW'&kkam aağ tarafı müfrez 1 harita ve 111 cedit numaralı hane solu 

Mirasyedi sokağı, arkası Cedidiye sokağı cephesi Pazarbaşı caddesile mahdut 
kuyuyu m~temil banenln 28 hissede Qç hissesi ile ayni caddede eskl 7 milkerreı 

yenJ 78 No. lu bir tarafı Mµ-asyedi sokatı-, bir tarafı Fmdıklıyan arsası.. bir t,a... 

rafı deniz, bir tarafı Pazarbaşı caddesile mahdut bahçenin yine 28 hissede 3 his. 

sesi açık artınnaya konulmuştur. Evsafı: Zemin kal.t lclrgir, diğer katlan ahşap 
pencereleri pancurlu, dahil ve harici yağlı boyalı ise de hfilen bina muhtao ta· 
mirdir. 

Zemin kab: Kapıdan girince :zemini Marsilya taşlı bir koridor üzerinde z&
mini tahta bir oda, bir kömürlük Ye zemiı:d Marsllya taşı maltız ocaklı bir mut
bak. 

Birinci kat: Pazarbaşı caddesinden Ma.nıllya taşlı çifte merdivenle çıkılıt 
kapıdan eve girince zemini mermer büyük bir sofa üzerinde ilç oda bir merdiveo 

altı, bir kiler, buradan bir ara kapısile geçilir zemini mermer koridor üzerin .. 
den mermer tenekeli iki musluk mahalli bir halA ve bahçeye çıkılır bir kapı 

olup burada bir kuyu ve bir sarnıç vardır. İkinci kat: Salon halindeki sofa üze
rinde 4 oda ve zemini mermer bir bal~ ve tek kurnalı bir banyo mahalli. Üçüa 
cö kat: Bir sofa üzerinde kar~ılıklt liri çatı altı ve bir bölme lle aynlmış bit 
oda zemini çinko, etrafı kısmen demir kımıen tahta pannaklıklı ü:zeri .:apaJı 
bir balkon vardır. Binanın içinde terkos ldracinin itadesinc nazaran kiracı ta~ 

rafından yaptırılmış, elektrik tesisatı mevcuttur. Bina bulunduğu zem.in sath1 
meyilli olmasından müteaddit sedler üz.erine İllŞa edilmiş olduğu cihetle Qçün
cü kattaki kapıdan zem.ini çinko üzeri açık tahta köprüden arka cephesindetd 
kısma geçilir, buranın etraf duvarları k.Argir bi.r çamaşırhane ile bir mutbak 
ve Mirasyedi sokağına açılır bir kapıSJ vardır bu kısım çok harap bir halde· 
dir. Evin deniz cephesinde (binadan Pazarbaşı cadeslle ayrılmı~) etrafı de

mir parmaklıkla çevrilm>s içinde altı adet çam, monulya ve saire gibi gayri 
müsmir ağacı ve üzeri kapalı kameriyeyi havi denize çifte merdiveni mevcut 
209 metro murabba bir bahçesi vardır. Umum sahası 488 metro m'Urabbaı olup 
bundan 180 metromurabbaı bina ve 99 metro murabba bina yanındaki 209 

metro murabbaı da binanın ön tarafında deniz kenarındaki. bahçe te:;;kil et
mektedir, Gerek öndeki bahçenin ve gerekse mabahıı;-e hanenin tamamına 4696 
lira kıyn1et takdir edilmi§tir. Bu gayri menkule ait şartname 7/12/940 tarihin
den itibaren berkesin görebilmesi için icra divanhanesine talik edilecektir. 

Birinci artırması 17 /12/940 tarihine müsadif salı günü saat 10 dan 12 ye 
kadar İstanbul ikinci icra dairesinde icra olunacak ve muhammen kıymetin 
% 75 nı geçtiği takdirde en çok artıranaibale edilecektir. O gün böyle bir bedel 
elde edilemezse en son artıranın taahhüdü baki kalmak şartile artırma on güo 
temdit edilerek 27 /12/940 tarihine milsadif cuma günü ayni mahal ve satte 
yapılacak ikinci artırmada en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. İpotek sa· 

tenasip değildi. Arslan Paşa, tek bir söz söyl.iyemlyor / Macaristan payitahtına kendisini ikame hibj aıacaklılarla diğer al~kadarların gayri menkul üzerindeki haklarını hu~ 
Arslan Paşa , Palota kalesinin muba- du. Hatasını bilmişti. Esasen son dere ... etmeksizin terki silüı etmiyeceğini söy ... sile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile on beş gün içlıı-

BOY OK TA Rl H l No: 58 ROM AN 

sarasile meşgul iken Avusturya ordusu- cede kahraman bir adamdı. le<li. de icra dairesine bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olm~ 
nun 6nünde ncal etmeğe mecbur oldu. Padişah: Slgizmund Zapolya, Padişaha çok he. dıkça sahş bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve taliplerin % 7,5 pe1 

Paşa. Pa-lotayı alacakken Vespr:iın ile - Vurun kellesini ka:tirin:.. diyeler takdim etti. Şahane mukabelesi- akçesi veya bu nisbette milJJ bir bankıı teminat mektubu ibraz ebnelerl ve ar-

f·e~·1:~f~M"'",'~j"li"D1r:_ıj;1']~L!J!.;j~~ ITato. kalcıern1ı de mtida!aa edemeyip Deyince, Arslan P~a, hıç tereddüt jni gördü. tı.rmaya iştirak edenlerin şartnameyi okumuş blitün malt1matı almış ve mün-
:!l y dl f~T b ~!·1 : r ~ ;r "~uı.:t.: • t ! b i llJı 1. ·• 1! liste verdı etmeden boY.nunu cellfıda uzatt·ı· • 1 Vokovarda köprü kuruldu. 'l\ına geçiı.... . derecatını kabul etmiş ad olunacak.lan ve istiyenlerin her zaman 38/3687 No • 

l"':- prıı?l'e gıren ı.mpara or as erını . . ıge ar Y ı onune - ı . ile dairemize müracaatla mal ma ilecek eri birikmiş verg ıcare ve e tl 
• ,.,.,t ... __ - ~ •. ı.: ~ı ~ ıdJ 1 v . . 1 k .0 1 Ve. son soz olarak şun lan soyledi. dl s· tv anı· ç · gı· .1 - .. ...id.ldl ü 

1 
alab 

1 1 
. d n•ıı-:======:::: M Sa · K l . .. . - Enıır ve ırade Padışahımındır! . Yazan: .. mı cuaye ıcra ettığı vahşetler buyuk tür. Katlı~m P . K .. 1 Sigetvarın etrafındaki kaleler bizlın ye resminin borçluya ve ferağ harcı He 20 senelik taviz bedelinin ve ihale pul. .. .. . ad ışah urban bayramı munasebc-

ı...~ yapıntŞtır. Yalnız musıumanları değil, til d ·1 B 1 d k d Ze elim.izde olduğu halde yalnız Sigetvaı lanmn müşteriye ait olduğu ilAn olunur. (811) Ordumuz iki lnc:ma ayrılmıştır. Bit r ğildi. Bôyle olınakla ~raber Kanun! . . e or usı c e gra ın arşısın a m-
. hırıstıvanlaı · ı da hı çocuk, kadın, ıbtiyar 1 . elimızde değildi Bu kaJe çok: kuvveUi kı~mı iknici vezir Pertev Paşa ile Erdel St.ıleyınan ecdad ı gıbı seferden geri d · k 1 . ... linde kalciı. AskerJere bayrrun bahşışler:i I · ' 

• emeks1z.ın ı ıçtan geçırmıs ... r. idi .. 
kıt.asma gidecek, Kırım, Ulah, Bugdan kaJmadı. Daıma ordusunun başında yli- ı . dağıtıldı. 
muavene1erini alıp Zapolya ile bırleşe- rtidu. I~pat'a,orun as.kerten altın aramak Beylerbeyiler ellişer bin, Sancak Bey- Kale kumandam da cesur ve m~hur 
cek. Başta Ciyola olmak üzere Avus- Kanunınin saltanatı 1\.iacarıstanın ce-ı hırsıle ınsanlaruı karınlar:bıı deşere~ ı lerine otuzar bın, Sıpabi neferlerine bi- asker! reislerinden biri idi. Daima Avus
turyanın ellerinde kalmış olan mevkl.Le- nup seddı olan Belgradın tethı ıle ih- barsaklarını aramışlardır . Kral mezar ner, Yeni~1ere beşer yüz akçe dağıttı. turyadan imdat al.Qrordu. 
rin iadesine çalışacaktı. das olunmuştu. larını ve kilıseyı de yakıp yıkmışlardır. 1 Macar kTalı Sigızmund Zapolya dört Fakat Padişahın nb"e-ti Sigetvar Oze-

Asıl orduyu hümayun ise Padişah ve, Eğri, Raab, Komoron gibı f1n:ı.alde Padişah, Arslan Paşanın. tedbırs:izce yÜ2 kadar erkan ile tebrike geldi. Mera rine gitmemekti. Elti kalesi üzerine gi.1-

Veziriiı.zam başında buulndUkl:ar1 hal- bulunan ka.leJeri, belk.ı de Vıyanayı il- bailı başına hare.ket ennesıne vıe, boz... simle toplar atılarak ordugiiba kabul o- tnekti. 
ıle Belgrad tarikik Macaristana girecek bak ıle muvaf!aldyatını bu $0.D &eıerJJe &unluk vermesine üzülmü.ştil. lundu. Lakin Sigetvar kumandan! Zirini 
idi (H. 973). bıtirecekli. Padışab, Anılan PaJayı Sigemr teh- Sıgiı:mund :qpolya, buzw:i Padişah!- Tarhale sancak Beyinin idaresinde bu-

Padi.,·••·•ın sefere çıkması kendi arzu. -
1

. P•d:., .. ı.. .... se.terini haber .. ı-... odan rine çağırdı. ldam ettı. ye airince bir dinn.i üç defa çökerterek hü il 
___.. ~· cuı.u.•<ı;> lunan müfrezeye cum . e anı perioan 

ıu He jdi. O sene ~[alta muhasara edıl~ ımpara1i0r Maksimilyan dahi uım ıe.. Arslan Paşa, Kaı:ıun!n.in hiddetli " eğildi ve ihtiramda bulundu. Uzatılan 
mişlL ,.__ elini ö -• ba ettiği haberi ordugfiha gelince, Padip.b darildta başladı. sert sua~: Padişahın · p,u. Yanı ı>ma Jcuru. 

!\.!alta muhasarası muvaffakiyetsizlik- İlle muharebeye Budinin yeni valisi - Bre bu ne hal? .. Küffan üzerimize ı lan murassa sedre oturdu. fikrinden va.ı.geçti. Sigetvar üzerine yü
rüdü. &e neticelenmişti. Padşiah bu, muvatta. Arslan Paşa başladı. Padişah gelmezden musallat eyledın·~ .. YapanHyacaiın Jiti I Sigizmund Zapotya, pederi ıibi Padl-

kiyetsizli.li karada zafer kaı.aoarak sil- evvel yararlık ıJe temeyyüz etmek sev ... ne dıye tedbırsızce gırıştm? .. şaha sadık v.e gayyur yerinde olmaktan Sigetvar merdane mukavemet ediyur-
mek istiyordu. 

Kanun! Suleyman artık ihtiyarlam,._ 
tı. Seferlere çıkabilecek kudrelle de-

dasında idi. - . . . . .. : başka emel beslemediğini kemali hara- du. Dört büyük hücumumuzu geri dön-
ArsJan Paşa, pek şeci kunıandaıılıiın- - Bre mel'un, böyle boqun.JUk: JÖ~ retle beyan etti ... dürdü "' 

n:uzdaodı. Ya!nız tedblrleri şecaati.le m1l , rüln:ıi.i.ş müdUr?. l Padişah dahi vaJrtile vAdeLtiii IJibi. (Devamı var) 
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