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Örfi idare Komutanı dün 
geldi ve vazifesine başladı 
~ Ko~~~~.nı~ Beyannamesi 

Balkanlar 
kaynaşıyor 

Büyük Millet Meclisi Ôrfi 
idare kararını tasvip etti 

SiYASi HALK GAZETESi 

Yunanhlann yeni ' 

bir muvaffakıyetl 

ERGiRi 
iŞGAL 
EDiLDiı -Yunan ordusu Mos

copolis, Pogradeç şe
"•irlerini de iıgal etti -
ltalyanlar· yeni 
hatta tµtunamadı 

Landra, 25 (A.A.) - Bu oo.bah IOJl ı 
ıreJen baberlere ıöre, ArnavuUukta VIL· 

~ rudur: 

Parti Grupu Bu 

Gün Toplanıyor 
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KURUŞTUR 
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Edirnemizin 
Kurtuluşu 

Dün Büyük Tezahürat ve 
Merasimle Kutlandı 

ltalya Y-anisttutıltı mai· 
lUp olurlıcra AlrnaaJ'G, hii
JIÜk gayretlerle unab• 
tarki Avrupayı ltertıli .
rine tabi bir hale getiT.,U.. 
Ye gal1fmaktadu. Balltmt
lar, tam bir siyasi t~ 
mür halindedir; ba ,,O,. 
Yelten Souyet Ras1amt1 
rnemnan oldaia değil; 
aksi iddia edilebilir. 

Ycızan: Abidin DAVER 

- Aıılıra 24 :itlııcilefriD -
gaag çlü idi, Maeariatanın il
"=:D tibalrile dörtlü oldu, Bo

. manyuwı girmesile ~ 

Sll'll1lri.lerin vo Yunan kıtaalımn mil· 
temadi iz'açlanna ve ioıil1z - Yunan 
lan'arelerinln bombardımanlarına ma
ruz İtalyan kıt'alan dün de r!catlarına 
dew'aın ebnifierdlr. 

Dün ötleden sonra İnciliz hava kuv
wtıeri, İW:r;mların kaçmak 14;in kul
landıktan ınüh.iın ıosentn &0n noktası 

olan Elba.an ıehrin.i bombardıman et
rnielftdlr, Yunanlılar hududun U kilo
metre içerisinde bulunan ve İtal;ranla
rm en mühim üssünü teşkU eden Ergir! 
ııelırinin dl§ mahallelerine girmişlerdir. 

Hariciye 
Vekilimiz 

Edirne, 25 (İkdam muhabirin- ı buraya gelmiş bnlıınuyordu. Buıı
den) - Bugün kahraman Edirne dan başka Büyük Millet Meri.si 
kurtuluşunun 18 inci yıldönümiinü azalarından 15 kişilik bir he~·'et de 
roşkun tezahüratla kutlamıştır. Bu !bu kurtuluş bayramına iştirak cy

tesahüratta hazır bulunmak İ(in ı lenuolı:te idL 
civardan kalabalık halk kütleleri (Arkası Sa. 3. Sü. 3 d<) 

.ıııır __ _._. .Ali aısa A$mllal ~I' pde g_.,.,,nı.rh to •• ,. yor 

YUNANLILAR POOllADEO vı: 
MOSCOPOList DE ALDILAR 

• 
Siyasi vaziyeti 
izah edecek 

li old.u. Fakat ild ıiçlu Berllıa - Bo
ma ınihveri Üurine kurulan palı:
ı~ •. IHi.rüdiikçe, hem kuvvetle1uli
tiıtl, hem aayıilad.ığmı geı,:en yas>
buıda tebarüz ettirmiştik. &oman
Y•llln iltihakı, itte bu çeşit :ıiflal"
dan biıidlı, Sabık Kral Karolun 
~ idaresile bugiiJılı:ü eli:nı va
.,Yete düşen Bu.men milleri, Al
lnanJarı sevmez, Ma•arl~ı ~vmez. 
Bu lle'Vgi ve aefret bi.slerını bır ~
r.t.ı bırakalım· Basarabyayı ve Sı· 
lnali BükovW:yı Sovyetlere, Al· 
1'uuıyaınn tazyik:ile ele Dobnı<a?.'1 
~Cttiatana, Tramilvanyaııııı mu· 

İstanbul, Edime, Kırklareli, Telı:irdap, Çanuble ve Koeaeli 
viJiyetlerini ihtiva eden örfi idare mmtalı:aııı lromutanlıjpna tayin 
olunan Jandarma Umum Komuta ııı Korgeneral Ali Rna Artımkal 
dün sabablı:i ekspresle Aıakaralian ııebrimize gelmiştir. 

Örfi idare komutam, garda, Va~ 
ve Belediye Reisi Doktor Lulfi 
~-....ıar Parti Vilayet İdare Hey'eti 
n.uw ' Mİ Reisi İzmir ıneb'usıı Reşat • 
maroğlu, İstanbul Komutanı gene
ral İshak Avni, İstanbul mıntaka-
51 J{onıutanı general Kemal Koçer 
Merke2 Komutanı, Emniyet MÜ· 
dürü, Parti Vilayet erlr.iiw, mmta
'lı:a jandarma komutanı ve askeri 
ümera ve erkan ile dostları ve ı:a· 
uteciler tarafından karşılanmıştır. 

•• • 
Orfi idare 
Komutanının 
Begannamesi 

Atına, 2~ (A.A..) - Dün alq;am Ati
naya gelen haberlere ıöre, dün öl!le
den sonra Yunan ileri kıtaatı, Elbasana. 
gi<Wl en mühim yol tı.zerinde ve Ohri 
g61ü sahilinde bulunan ve Göriceden 30 
kilometrelik mesafede olan Pagradcç 
;ıebrine girmiflerdir. Bu kıt'alar ıelıirdo 
ka!mJ;yaralı: Albasl!Da doğru ilerlemele
rine devam etmişlerdir. 

Ankara, 2.5 (İkdam muhabirin
den) - Yarın (bugün> Parti Mec
lis Grupu mutat toplant:smı ya
pacaktır. Toplantıda, Hariciye Ve
kilimizin haftalık siyasi vaziyet 
hak.kında beyanatta bulunmaı;ı 

muh tem ektir. 

.un bir parçasını Macaristan• ve
l'ip PU~alaaan Romanya, tecavüz 
Pa~ beşinci b~ı 0J.malı:la ne 
kazıuıabifü? Hiç! Y,arm, AJın•nY.• 
"""ettiği 2 aman, Romanya da, sı
li!ıa ıarılıp Yngosl.vyaya saldıra
tıoJı ırıı? tkinei Ballı:an harbinden, 
Yani 11113 denberi bazan beraber 
Vİirüdiiğü, buan müttefik olduğu, 
~at asla düşman oloıadığı Yuııoı;
"'.:"Y•ya karşı, general Aııton<."AkU 
b~kfuneti harbe girse dahi, &~en 
lnilleti, dövüşmek heyecaBını ges• 
~•eeek mi? Romanya, Jlfacarların 
:ırvatistaııı, belki Bıılgarlıırın . da 

lllı.edeayayı alarak büyümelerıne 
ke ~~· ileride günü11; biı:inde 

General Artunkal, beraberinde 
Vali ve diğer bazı zevat olduğu 
halde, motörle Haydarpaşa rıhtı
mından İstanbııla geçerek doğruca 
ViUiyete gitmiş, Vilayette, Vali, 
Vali muavinleri, Emniyet Müdiirü 
ve Vilayet jandarma komutanının 
;,tiralı: ettikleri bir toplantı ya· 
pılmışhr. Bu toplant.Jdan sonra, ör
fi idare Komutanı, örfi idare ının
takasındaki vilayetler halkına hi
taben bir tebliğ neşretmiştir. , 

Komutan, örfi idare karargahı 
olan istanbulda kalacaktır. 

Korgeneral Ali Rua Artunlral 
dün akşam yemeğini Taksim Bele

(Arkası Sa. 3, Sü. • de> 

İstanbul, 25 (A.A.) - tda
rei Örfiye Komutanı Korge
neral A. R. Artunkal, aşağı
daki beyaıı.ııa.DU!yi neşref..m.iıı
lerdir: 

latanbul, Kırklareli, Te
kirdağı, Çanakkale, Ko
caeli vilayetleri muhte-

rem halkına: 
Sayın yurtdatlarım, 
Hükfunetin gördüğü lü

zum üzerine vilayetleri
miz dahilinde ilin edil

. mit olan Örfi idare ko-
mutanlığına tayin olun-

1 (Arkası Sa. 3, Sü. 4 de> 

Görkıenln 15 kilometre ıimali garb!
slndclti daiJardıı bulunan küçük Mos
copolis &ehri de Yunanlıların eline ıeç
miştlr. 

1 Görice yaylasınm ve bu yayladan ay_ 
nlan vadllerin tatbirl esnasında bir İ
talyan fırkasının bozularak dağıtılmış 

olduğu ve Göriceden gelen haberle.re 
göre, kaçmakta olan diğer üç İtalyan 
alayının da silvarilerlmiz tarafından ta
kip edilmekte bulunduıtwıu teshil olwı. 
mustur. 

Dün Görlce ınmtakaınnda B ağır top, 
100 büyük kamyon ve bir çok küçült si. 

(Arkası: Sa. 3, Sıl. 7 de) 

~--"'ı 
Cllclisine hücum etmelerme bu2Bt 

Y•rdun ede<ek mi? Bu hizmetine 
~~il.' ona ne •erile<e~? Bü~!"" 
la llnııt ve hayallere gore, ~~-

t, Basarabya ve Şimali Bukovı-
:~•· Fakat, buralarını geri a!a· 
lı 1 ek için de, Sovyet Rusya ıle 

NÜMAYiŞLER 1 BERLINDE GOROŞMELER- ı PARISTE 

Grandi Hitler Hür Fransaya 
tarafından dün iltihak eden ku~

•rhetınek lazımdır. Bu da, ancak 
~Dlanya İnailtere ve nrütteiikle-
rııı· , 11 ·ı b' 1 Yenerek Avnıpaya tamamı e 
•khn olduktan sonra, mümkün 

olabilecek bir şeydir. Şiuıdilil< .~:"
Yellerle dost gprioıneğe böyuk 
ehe · b" Innıiyeı veren AJnıanyanın ı~ 
k~Yle bir zafer kazana•ağma daır 
ınıseııin eliade bir ııeııet yoktur. 

:uRÜnkü ahval ve şerait alim~ 
oınanya, harbe girerse. ı..nıanıile 

hoşuna kan dökmüş olacaktır· Pek 
haktı olarak &imtediği takdirde, 
teeavih paktının beşiod baııı 0~
nıa~ının fili bir kıymet ve ehemDlt· 
Y~tı Yoktur, Birbirine zıt ve düş· 
:""" olan iki devletin, Macaristan· , 
" ltomanyamn ayni ittifak mao· 
~~1nıosinde yer almaları kuvvet de
tı · ıi\f teşkil eder. 
t lleşli pakt meselesinde, dikka
~ ~arpan mühim bir nokta da, Tass 

1

. 
8l•n•ının şu tekzibi ile ortaya çılı:
tıııştır: 

li. cUhited Pre!s Amerikan ajansı, 
le a~~urger Fremdenblatt Alman ga.ze
d:lllın ifade-sine göı·e, Macaristanın Uc 

1 
vletler Paklma iltihakının •Sovyet-

l
tr Birliğinuı işblrliti ve tam tasvibi 
h~ı y t . apılrnış olduğunu haber vermek ... 

. ~ır. 

._ 1'ass ıiansı1 bu haberİl'l hakikate 

.. at•ıyy t _ en evafuk ebnedil,.ırinı bild:tnne .. 
Ce mezundur.> 

k a b u 1 e d i 1 d i vetler artıyor 
• 

Slovakya Başvekili d~ 
Hitler. Heı ile görüştü 

tıatFu Adlb'e 111-• Gıaııdl 

Berliıı. 24 (A.A.) - Mılnllılen gel
mekte olan [ıa1ya.n adliye na2ır1 Grandi 
ile AJ.rnan aızırt.anodan Frank BerliDe 
vasıl olmuşlardır. 

BiTLllR GıtANDİ İLE GÖıttlŞTtl 

Hitler buııün öğle üzerı yem Ba:rve-

---·-----
Fransız tayyare işçi
leri sabotaj yapıyor 
Lomlra, 25 {A.A.) - füir Fransız a

jansının bildırdiğtne göre, Cenubi M
rika gazetelerinden bır çoğunun Fran. 
sadakj muhabıri bulunan Bayan Kou
cher, Par1ste cereyan eden İngiliz leh· 
darı nümayiŞlen nakletmektedır. 

Almanlar tarafından İngiliz tayyare
lenni.n, barbal'ca usullerı diye tavsıt 

, eGilerek bir sinemada Berlınin İngilız 
bava kuvvetlerı tarafından bombanh
ınanı filını gosterilirkeıı halk her bom
banın ı.nfılAkınJ hararetle al.kışlam.Jj

ur. 

DE GAULLE'A iLTİHAK EDl:NLEll 
AllTll'OR 

HAVA HARBi 

lngiliz hava bom

bardımanları 

devam ediyor 
~-·---

Hamburg deniz tez. 
gahlanna hücum etti 

Şimdı ifşa edildiğine göre. Vichy bi!
kümeti Fransız askerlerı ile bahriyeli- Londra1 2.5 (A.A.) - Hava nezareti 

ıerının hareketi ıçm iki büyük vapUr istihbarat büroSunım verdiği maHlmata 

gönderdıii zaman bu vap~rlarn m~n:t- göre pazar / Pazarte!t ıecesi ağır İnci
tebatı karaya çıkmış ve şoyle dem11tir: ı liz bombardıman tayyarelerinin Ham .. 
Burada kalıyoruz, De Gaulle iuvveUe- ı 
nne iltihak etmek istiyoruz, burg iızerıne yaptık.lan hücumlarda, 

• • t )cilet bmasında taJya adliye nazırı 

Fransaya dönmeğe karar vermJş o- Almanyanın en milhım ve husus! tersa

lan 50 deniz •ubayı ile 1.500 bahriye- neleri olup çok ıenıa bir •aha ltaplıyan 

lınin o r.amandanberı De Gaulle kuv- Blohm ve voss tersaneleri üzerine btt 
vetlerine ıltihak kararı verm..ış olduk-

Yaz Saati Kımırııamesi 

Ankara, 25 (İkdam muhabirin
den) - Bir müddet evvel değişti
rilen yaz saatinin yeniden tatbik 
edilmesi için .bir kararname hazır
lanmakta olduğu an.laşılmak.tadır. 

• Bopadaki Manganez Madeni 

Ankara, 25 (İkdam muhaıbirin
den) - Hopa kazasında bulunan 
manganez madeninin mii teharrile
rine ihalesi Hey'eti V ekilece ka
rarlaştır~ı.r. 

AFRiKA HARBi 

isken deriye nin 
Bombardımanı 

infial uyandırdı 
• 

1 Gaita bat mıntakasında 
harekat devam ediyor 

Kahire, 25 (A.AJ - Mlsır mü
dafaa nezaretı, dün ııece İskende
riye üzerınde yapıl.an hava ıtkını 
esnasında dört sivılin öldüğünü ve 
28 kı.şinın de yaralandıJi;mı bildir
miştıı-. Bpnıbalar her türlü askeri 
hedeflerden uzak düşmüştür. Şe
hirde büyük bir infial roe~uttur. 

Gallaba.t Mıntakıısmda 
İz' aç UJırelı:etleri 

BULGAR MANID.AR 

MECLiSiNDE BiR TAVZiH 

Kralın Berlin Bulgar devlet 
seyahati aley- Adamları 

hinde bulunuldu Berline gitmiyor 
• • 

Parlemento içinde 
noktai nazar ihtilafı 

Yarı resmi bir Alman 
kaynağının tebli2i -Sotya, 25 (A.A.) - Tasa aJan.smuı 

b11SU•I muhablri bildiriyor: 
Bulgar parlômerıtosunun müzakerlerl 1 

çok heyecanlı olmakta ve memleketiıı 
dahfll vaziyeti lle haricl vaziyetini alA
kadar eden en mühim meselelerde par
IA.mento içinde derin naktaj nazar Jh- ı 

tilil.tları olduğunu göstermektedir. 1 

Hill<ilınet partisinden meb'll.9 gr!otcf, 
«Millet.in müdafaa kanunu> IA;rihıw 

lıakkıııda izahatta bulunmustur. 

Muhalefet müm.,,.UlerlDdeıı ı:ırofe- • 
sör Staınof demiştir ti: 

c..- Milleti sergüzeşUere ve felAkeUe.. 
re sürüklemek isteyenlere karşı müca .. 
dele içın Bulgarları seferber etmek IA- 1 
:wndır. İşte milletin baklltl müdafaası ~ 
budur.> 

Haricl siyaset meselelerinin müzake.. 
resinde söz alan Duxnanof nutkunun 
büyült bir !ı:ımımı Bulpr • SoT7et \ . 
münasebetlerine tahsis etmiştir: 

Dumanot Cenubi Dobrucanm Bulga- Bnelk1 ırlıı BerDne .ıa-ı e«llmlt ol
r!Btana iadesi meselesinde oynadığı rol- cbıiu blldlrllen Bııirar Blfv"1dll Fllov 
den dolayı SovyeUer Blrliğjne teşekkür 
etmek icap ettiğini oöylemij, ve harbe BePlin, U (A.A.) - Ya.n .....ı bir 
tanımalı: JSlemeyen Sovyet!er Birliği membadan lıll4lrill:ror: 
ile blıaraflığını muhafaza etmek isteyen Evveldm ;raıHla.n talımlnler ve dolo
Elulgaristanm menfaatleri birbirine uy- il ~an ,aylalar hllifma olaral<, Bulca.rio
llUn olduğunu beyan eylemijtır. l&D ümamdar pbsi)'eller- balea 
lll~nof, Kralın son Berlin ııeyalıa- Berilne hiç bir ıı:!.Jartll beklenmedlti, 

ti üzerinde durarak hilldlmetin bu me- b11&iiıı AJmıuı JıariclJ'e nezanünden ,.,._ 

. 9eleJi aydınlatmasını lSlelllİf, çünkli bues IMwa ,..~ ltlldlr~ 

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) ,.qur. 

---------·ıemn--0 R Fi iDARE 
Hükiimet, Trakya, lstanbal ve Kocaeli mıntakalannda 

bir ay müddetle örfi idare ilan etti. Bu tedbirin tam zam;. 
nında alınml§ olduğunu kabul etmek lazımdır. Hatta geç 
kalmış olduğunu ıöyliyebiliriz; fakat, Refik Saydam K b ·• 
nesi,. kat'i l~um hasıl olmadıkça yurtdafların hürriyetle~i~i 
tahdıt, hatta onları rahatsız etmemeyi •iar edı'nm' 1· O n 
· · h · h • "' lf ır. nu 
ı~ın, ar!! emnı.Y"f •a amıza gırmeden ba tedbiri almıya 
lmum gormem1ffır. 

Ôrli. idare, ~· ~ropagandacıya, bozguncuya, hatta 
mııh~ekıre .ka~ıı ila~ ed~lmiıtir. Fevkalade günler, levkaliide 
tedbrrlere ıhtıyaç goıterır. Örfi idare ilan edilen memlek8' 
P'!'t;aıı, bugün için, cephe geriıi değil; cephenin ta kendi.i. 
dır. Burada, maddı ve maneııi kuvvetlerimize zarar verecelı 
bütün gizli çalıımaları durdurmak ve önlemek artık milli bir 
ııaz.ile, hal'i bir zaruret olmuıtar. .~ovyeı resmi ajansmıu bu tek

zı ı, çok nuİınahdır ve Moskova· 
~ıu, Macarların pakta iltihakından 
~0'nuı olm•dığınıo a~ıkça ifadesi· 
..,, ır. Bundon ıstidlal ederek Roman
·8~nı'·~ yak ta giri~inin de, Sovyetler 

ır ıgını l . d ..... .. ' ıı~ menınun etıne ıgını 

~Yleınekte hata ''oktur. Çünkii, 
asarab~·a ve Bükovinanın acısım 

unutnıa 1 ta . 
1
. ntış o an Roıuanyanın pak-

ış ırak eıı· ·ı · ı 

Grandiyı kabul etmışur. 

JliTLER • TUKA Mt)LAJtATI 

Hitler, yenı Saşvek.3.let dau·esinde 
doktor Tuka'yı kabul etmıştir. Görüşme 
esnasında Von Ribbent.rop da bWunruuş

ları söylenebılir. çok ton yüDelc lnfilAk ve 2000 kadar 
ranım bombası au!mıştır, FRANSIZ TAYYARE 

FABRİKALARINDA SABOTAJ Pazar, Pazartesı cecesi, yeniden Ham

burg deruz ıııpat tezgahlan ile eııdus-
Nevyorlı:. 25 (A.A.) - Reuter: 

· Meshur muhamrlerden Leon Teuck'L tr:i tesisatında bir çok yangın v~ .lnfilik 

(Devanı.ı Sa. 3, Sü. 3 de) vukua •elmıştır. 

Kahire, 25 (A.A) - İngiliz tElı

liği: Sudanda, Gallabat'ın şarkın
daki mıntakada iz'aç hareketleri
mize devam ohınmuştur 

Uyanık ve vatanperver halkımızın, gündelik rahatını ka
çıran; lalr.at milli emniyeti a..ıtıran bu tedbirin tatbikinde, 
bütün kuvvetile hükumete yardım edeceğine şüphe yoktur. 
Su uyur, düıman uvıımaz, derler. Düşman uyumadığı gibi 
Türk hükômeti de ;,yumuyor; Türk yurtdaıı da uyumamalı. 
dır. Örfi idare, uyanıklık demektir. 

Abidin DAV ER 
'rı ınesının Sovyet ere 

(Arkaaı; Sa. 4, Sö. ı de) ıur. 
mmm•lllllllllll8lll•ıııınıuıu••ı111U11111nı111111ınulllllı (Arkası Sa. 3. Sü. 2 da) 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Büyük Tarihi Tefrika: 98 

LI RESOL 
- Y 2zan: ZİYA ŞAKIR 

İmamı Musô Kôzım'ın, ôlicenopli
ğına dair bir çok menkibeler vardır 

- İmamı Cafer Sadık, henı.i.z sup ııelen ilim ve irfan 4ıkları. 
hayatta iken. (imamet) mevkiini. Medine medresesinde bol bol yiyip 
en b!lyuk oğlu (lsımaıi) e vasiyet içiyorlar .. hic bır para sarfeınıeden. 
etmısti. Fakat o. vefat ettiiıi icin senelerce tahsillerine devam edi
filen İmamet mev"-ıine ııeçemedi. yorlardı. 
Ancak, vefat ede<:eıii zaman, - pe- . Yine uzalı: diyarlanlan birwlt fa
deriııin vasiyeti mucibince • ken- kirler Medineye koşup ııelivodar .. 
disinin (manen) İmam oldu)!un· İmamı Miısa Kazıma müracaat ede
dan lıahS< .. rek, İmametin. kendi relt: 
züriyetıne ıntilcal etmesini talep - Ya İmam!.. Senin sahavet ve 
etti... Bu ıtibarla. her ne kadar {İs· cömer;;ığini duyarak bura-ya Udar 
maıl) e imamet mukadder ohnadı ııeklim. Beni bu sefaletten kurtar. 
;>e ık, vasiyeti muclbınce (İmam) Diyorlar .. kendilerini o fakrü za
Jıgm, o~lu (Mehmed) e ıntikali lii- ruretten kurtaracak <M!recede ihsan 
zmıııelir. Nıtekim. (Musa Aleyhis- alarak büvük bir sevınç ile memle
ı;cliım) da bir aralık biraden (Ha· ketlerıne dönüyorlardı. 
run) u keııdısine vekil ittihaz et- İmamı Müsa Kaznnın fazilet şöh
ını<ti. Harun kendısinden evvel reti ııünden güne etrafa va),lıvor .. 
vefat etti. Böv1e olmakla beraber. taraftarları ııunden güne artıyordu. 
Pevıwmberlik - Musanın oğulları- Ve onun, emsalsız iılicenaplı~ 
na dei!"il - !Urunun oiıullarına inti- dair bırcok menkitıeler duvuluyor
kal evledı-.. Binaenaleyh, (ima- du. 
met), imamı Cafer Sadıkın ikıncı 
oi!lu (~usa) ya değil.. İsmailın oiı

(_4.rka.sı ver) 

AÇIK MUHABERE: 
lu (iMehmed) e intikal etmıstir. 

Divc. iddiaya giriştiler. Ve bu 
hldialarında hak kaııana:mavınca, Kıiraııelli (Mehmet Ali) imzalı 
taıaftarlık ettikleri (Mehmed) i. mektup sahibi11e: - (Alıi nin er
(Melımedi Mektüm) üm·anile (İ- kek ve Jaz evlıitları hakkmd<l klifi 
marn) tanımak seklini ihtiyar etti· deTecede malumat ""'rnıü·tık. (Ha-

san) ve (Hüseyin) ile diqer (Ali 
le~\lı Resı11 aleyh.inde bulunan Rttı1U ün etıldtlan hakkırıda da 
_ve yahut, ahvalin hakikatine va- TMlıazlerimlzde tesadüf cttiQimiz 
ini olmıyan - !ar ise, bu ihtiliİ:fl isimleri anedıwruz. Tarih. maa!e
mugaliıtaya boğarak: ttf matlup dttecede mazbut de-

- İmamı Cafer Sadık, henüz Qildir. Ve bilhassa. her zatın evlıit
berhavat iken, en büvıik oiılu (İs- lannı" isimleri vaktıle ::abt ve tes
mail) i kendi<;.ine halef intihap et. bi~ edilmemiştir ... Mwımafih muh· 
mısti.-. İsmail, bu !!erefi H<tısap e- te.ıf nıenbalara baş vu~arak ~~tki
deıncdi. Çünkü ııünün birinde. bır katta b.ulunuııcnıtm. Eqer musbet 
ickl icti. Bu suretle kendisini, mus- bır netıce. alabıllrsem .. -tefrikanın 
takbel (İm:nıet) den biz:uıt i9kat soTtuna. bır (şecerel ıldve edece-
ettı iiim.. ,1/akanıza teşekkürle muka-

Dcdcr. bele ederim. z. S. 

Küçük Haberler 

GONON 
TENKiTLERi 

Yay Gerilince .. 
Berlin mahreçli bir telgraf al

mıştık. Ne demek istediği pek de 
anlaşılamıyan bu telgraf, Voo Pa· 
pen ceoaplannın ağzından, Türki
yenin cyeni nizam. ı kabul ettiğini 
ih<as ediyordu. 

Bunun arkasından Bul~ristanın 
Yunanistana bir nota vereceği ha
beri çıktı. 

Almanya büyük elçisi memleke
timlı:e dönünce, o mihut telpatta: 
iri sözleri tebip etti; ayni gün Bul-

f"K DA 1't 

Şehir Meclisinde 
Dün, plajlar hakkında yeni hükümler kabul 
edildi, bütçenin bazı fasıllarına ilave yapıldı 

D 1 Ş---~ 
POLİTİKA 

lr - c -, ı 

1 , Parti iki yeni. Belgradın Sesı 
ı T 1 

Yazan: 
a ebe yurdu I Prof. Hüaeyin Şükrü Ba;,afl 

D h (E obranyada bazı hiikV 
a a aç 1 y o rl ;;;;;;;JJ met taraftarı ıneb'u>lt 

Ş ehir Meclisi dün toplanmıştır. EvvelB. Üsküdar, Kadıköy ve rın ~·aptıkları tezahürlt 

B l d• S b• }" üzerine Bel~at matbuatı at~ havalisi halk tramvaylarının vaziy' etini bildiren tezkere o- • C ıye ID ıra ... '- • makaleler yazmağa haslamıııllf 
kunmuştur. Bundan anlaşıldığına göre, idarenin Evkafa 468 bin, İş ı hk yardım yapacak Bulgar Meclisinde Makedonya 0ır 
Bankasına 320 bin, OllJvolf Şırke tine 180 bin, FJektrilc Şirketine 260 kadderatı ve 0 ha\'ali üzerinde il' 

bin lira borcu vardır. Şehrimiule yük•ek tah· rihi Bulgar hukuku ileri sürülınU! 
cari.otan Yunaaistaaa nota vertte- Geçenlerde yapılan hey'eti lllllU- T tu·· . 
...:-: -•- ) d Tür• L' Y ram vay ve aillerine devam eden tQf• ,._ y .... n a ı; .. ye ve una- miye toplantısır.daki tasfıye kara- Yugosla\"yamn durumu, maN-
aistan lın.tndunda tahşidat yapma- rına Şehir Meclisinin de uyması ralı kızlttrın barındırılma- ld • h·ı . ı· dl o ueu veç ı e nazıktir. 'ima :ıı 
dığtnı Ye silah altına aldığı bazı hakkındaki tez.kere usu.len tetkik EJektrı· k ı•şJerİ lan için Halk Partisi tara- Macarlar üçüzlü ittifaka girmiş!•• 
sınıfları da terhise ~ladıimı söy- için bütçe, kavanin ve iktısat en- lmdan yeni bir yurt açı· dir. Şimali şarkisinı!c Rumeıılf. 
ledi. cümenlerine havale olunmuşur. l ~ Lt Alman asker ve ,·ardınımı ~teıni! 

İlin ettiğimiz örfi idare bir pro- Bundan sıonra, yeni Zabıtai Be- acaR ır. ler ve buna nail Jolmuşlardır. C< 
k 1 Bazı yolsuzluklar Belediye Reisliği ba je tör tesiri yaptı; ~ kısan lediye ta imatnamesine plajlar hak ııupta Yunanistan, mihverin diıl 

Türkiye bup ve siyaset ufukları- kında konulmuş olan maddeleri tetkik edilecek \ maksatla Partiye 5000 li- lıir rüknii İtalya ile, harp balind~ 
nı aydınlattı. Yayın gerildiğini an- tekrar tetkik eden Encümenin ha- [ ralık bir yardımda bulun· dir. Arnavutluk tamamen Rom•P~ 
lıyanlar, okun fırlamamllS! için, zırladığı yeni maddeler tetlcik ve Elektrik, Tramvay ve Tünel ida- mayı dün kararlO§hrmlf" elindedir. Binaenaleyh her taraftaı 
yayı ,,.ev•etmek •aresini anyorlar: tasdik olunmuştur. Bu maddelere d k 1 t mihver devletleri 

0

ve•·a BulgarİY .. • ' relerin e tel i er yapan Şehir ır. , 
Türkiye, sen ~ubuğunu yak, key- .ıı<ire. plajların su kısmı muhakkak Meclisı mürakiplerinin haz;rladık- ' ' Dig" er taraftan Parti, tan gibi mi .. v"re mü tema~ il hiikıl-
fine bak!.. kumluk olacak ve su,·un başladığı 1 f 1 b. metlerle muhattır. 

. · an mu assa ır raporun Şehir' d 15 18 l' "b' 
Bir dalda keyifli keyifli öten ho- yerden denıze 'C!ogru rn :ız 15 met- r . ild... . t k \ ay a • ıra gı 1 az Yugoslavya bilha~ • ·aip Pr<~ 

mza tilki: re ka<lar sahadaki kısında sularııı 1 Mec ~ıne ver. ıgını Y~.zmış .1 
· bir ücretle erkek talebeler Polün kiyasetli ve azimli idare''~ 

- A.•ağı in de~ :;:ına m:ihim drrinii~; 1.5 metreyi ::;ecmlyecek· Meclısın tetkiki hesap ıoncumenıne için de bir yurt açacaktır. gayet ihtiyatlı adım atmaktad~ 
lıir haberim var. tir. Bll saha dahilındc k.ıyu ve havale olunan bu rapor tetkik edi- Mihver devletleri ilr münasebetlt 

- Söyle. girdap butunmıyacaktır. Su kena- !erek dün bir mü"ekkere ile Mec- ri çok eski zamandanberi ivi b 
- Kanatlı kanabız, iki ve dört rmdan geriye doğru kara kısmı en liı;e iade edilmiştir. Rapora göre 1 1 1 haldedir, İtalya He bu harpt n dl 

ayaklı bütün mahli:ıkat birihirlerile u 10 metre ı;akıhz kumsal olacak- ambarlarda bulunan bazı malzeme ADLiYE Ya POLiS ha birkaç yıl evvel bir ademi tt 
barıştılar. Bundan S-Onra hiçbir tır. Bu şeraiti haiz oÇr.ıyan plajlar uzun müddet aranıp sorulmamış ve ____ .. cavüz ve dostluk ımıahedesi i,njl 
mahluk diğerini yemiyecek, bun- kap:ıtıl&caklard:r. Silfilıtarağa fabrikası için alınan ctmistir. Filhakika bu mukavcl•l 
dan sonra kard~ ı:ilıi bir arada ya- Bilah~ıe; 1940 bütçesinin ba~ı kömürler noksan görülmüş, Tüne[ K J imza· kolay olmamdır. Çünkii 1 
s•ı~cağız. Haydi in de yanıma gel, kısımlarına yeni tahsisat ilifresi kömürlerinin müteahhitten tedari· omşu arJil) S0• !Jtlyanların Yugoslavyada bir(ol 
beraber bayram yapalım. hakkmda makamın bir teklifi ki muvaf k bulunmamış, tramvay nıetaHpleri vardır. Rilh3ssa dah•1 

Horoz revnp vermeclen boynunu Mecli•e bildirilmiştir. istatistikleri natamam bırakıknış, yan iki genç Hırvat unsurunu mütemerkiz Sırf 
uzatıp uzaklara bakm•ş, tilki sor- Bu teklifle; otomobil lastiiti ve kazanc ve~gil.erınin ta.hakkuk ve idaresine karşı tahrik ve tesvik b~ 
m~ yedek aksamı pahaLlaşmış . oldu- mah:,ubu indı bır şekılde yapılmış susunda birden çok daha f~zla "' 

- Nereye bakıyorsun? {(undan bu fasla 30 bin lira, ben- ve muvazza~ ~korlara da ayrıca k k 1 sıtalar kullanmışhr. Hatta bir ar' 
· h k t f 1 3- ı para vcnlmıştır Li Ör ta ım arını ça. !ık bu körükleme had hir safhaYı 

- Uzaktan bir tazı sürüsü geli- zın, ga' ''e ma ru a as ma a T tk y h · ·· · ·· k 
yor da... 

1 

bin lira, telefon faslına 5 bin lira, k e., 1d 1 e.ukap eıdncuk?'enhı muz
1
e - J h" k l girmiştir ve Sırp ~lilld Meclisiır 

. . . . . • tahsildarlar aidatına 6 bin lira Sü- 1 eres.n e y ar a ı usus arı lp re ıne oymuş ar de bile kanlt hidi>efor olıuu~tıt 
Tılk.i derhal nııne gırmege hazır- lr\• i ed k. .h. ed i kaydettikten s.onra bunlar:n idare- Fakat sonraları Koma Afrikada V 

!anınca horoo:· ··. man v e ı tarı ı m rese erın te tetkikin' M k h l . . Galatad.a otuan Rafael. bir ı?ece, ı 
· t··mirine 5000 lira Taksimde •e ! n ın a ama ava esm• vcssüe kuar vererek Habe isi• 

-d Nedk.ebn sdakınıyursukn ;idemi~, ct':;ter bazt yerlerd~ hoparlörler~- teklif elmis ve kabul olunmuştur. yine o civarda ott:ran arkadaşı Ne- istil:ism 3 atılacağı vakit Avrupaılı 
ma em ı un an '<nıra :ır- eş gı- şas ""in 1500 r s· hi Oc - •ime misafir olarak gıtıniş, liıf a- iz

0

ar edilmemek ve püriizlü mc•<u 
b

. b. d • , ı ., . ıra, ıpa agına . d k' -• 
ı .ır .ara • yaı;ıyacaguı. yardım için 3000 lira tahsisat kabul B E L E D I y E ras.ında. Nesımin e\ :nın yanın a ı bırakmamak için Bclgratla anl";' 
Tılkı başını sallamış: olunmuştur. apartmanda oturan bır kadının A- mıştL dilletler Cemiyetinin tatb3 
- Malum demiş. fakat belki de T , 1 dava ı?ıtlığı Ye evde bulunmadığı ettigı' · ze.:ri ted!ıirl~r esnasıncil ,ı_,im • Harbiye yo u el 

tazdarın daha bundan haberleri Q b Jl sövlenmis, biraz sonra, iki arkadas. Sırp idaresi İalyaya karşı gaY 
yoktur! tOmQ İ C - Taksim - Hı.rbiye a•faltı inşaatı- pencereden pencereye ı?ecerek dürüst ve bitaraf, hattıi hayırlı~ 

Selami izzet SEDES nın aybaşına kadar behemehal ik- kimse bulunmıvan bitisik apart- bir bitaraf, politika takip etti. nır 
• 

Bu ıhtilaf ile hfunl ettiği netice. 
trıC\'ZUtımuzdan harıc olduğu içın. 
bu nokta üzerındc daha fazla clur
mtvacaıltz .. büyük bir ekseriyet ta
rafından (İmam) tanınmıs olan 
(ıtvlusa) nm menktbelerıne devam 
edece iliz. 

* Medine medresesinden en yüksel< 
fcvız alanlardan biri de. mevzuu
muzu teşkil eden (MiısaJ ıtlı. 

* Soför Fikrinin idaresindeki 
2302 nırmaralı taksi Emınönünde ! rın t h d • d • mali için çalı.:;•lmaktad·r. Burası man daıresine ııirmislcr. ellerine zat Roma matbuat ve .Jı,vlct ~· a ı 1 1 kanunuevvclde bitnıi~ olacak ve gcc;rdii<leri gümüs likör takımını damları lıitabeleriode bu dhete r 
4095. nu.ınaralı kamvona carpmtş, 

1 
aadmenın siddetınden otomobilde 1 1 
bulunan Mehmet ve kanst E!mıa P Y A S A y \.. h · "b 
muhtelıf yerlerinden var:ılanarak L.----------- arın saoa tan ıh aren 

diğer kısmın yapılması ilkbahara vesaır bazı esva\'I calrrmlar. Me- ı;aret etmekten hali kalmadılar. :: 
bırakılacakt.r. !Jtlya ile ooyle dürü t münasebl 

nahim adında birisine seki?. liraya !er idame ederken Iklı;:rat kabiııt' 

lreh:ne l·o;ınuslardır. Adadan ge. •i Almanya ile de vibı . .urette ~ 
len e; sahıbinin sikavcti üzerine " 

:Müsa, Hicretin 12.'l uncu senesi 
· Mekke ile Medire arasında - (Eb
val denilen karıyede dünyaya gel
dı_ Son derecede halim ve selim. 
her kabahati affroen, kaJ.binden hıc 
kimseye karsı kin tutmıvan. son 
derecede cömert bir varadılısa ma
lik oldufo için, ona pek kücük vas
ta (Kazım) lakatıı verildi. 

, Bu ı:üzidc evsaf ile varatılmıs o
lan Kazım. pedermin ilim ve feyiz 
karnaklarından bol bol istifade etti. 
Medıne medresesinin en mümtaz 
talebeleri arasıııa seçildi. Ve. pede
rınin vefatı ÜT.erine, (Yedınci İ
ma'll) olmak üzere. İmamet mevki
in g~tiı!i zaman. cidden yüksek 
b.r insanı kamil mertebesini ıbraz 
ctrnistL 

ha»tahaneye kaldınlmışlardır. Şo
for ya.kalanmı.stır. * Rızaı>asa yokıışunda mefruşat 
ticarethanesi sahıbı Lazaro Fran
ko, yanmda ilci ltalvan tebaası ca. 
lıstırdığından. kıiçiik san'atların 

Türk vatandaslarına hasrma ait 
kanun hilafına hareketten adli
yeye verilmıs. Sultanahmet >kincı 
sulh ceza mahkemesinde para ce
tasına mahkıim edilmıstir. * Gümrüklerin varidatı bu av 
arbm11ıtır. İki milyon lirayı bulaca· 
ğı t~mm edilmektedır. * Ankaraıda ticaret müzakere
leri yapacak olan lsvkre tıcarel 
hevetinın bugiın şehnmıze ı?elme. 
si belı:i<'nmelı:tedır. * Gümrüklerde bulunan Sümer 
Bankın sellüloz ve kiıı?ıtlannın çı
karılması içın dün GU'ITlrüklere e
mır eclmiştır . .Mallar bugun cıka
nlacaktır. 

İmamı Müs.'ı Kazım, yalnız İma
met dcğıl, Medıne medresesinin ri
vasctınde de pederini istihlaf etti. 
O bu~ uk ilim ve fcvi'- ocağını sön· * Topkapı .- Maltepe. - !faik.ıh 
d

.. 1 . b .... k b. n tle· yolu 111saatı dun 31 bın !ıraya ıhale urmcme' ıcın uvu Lr '"'avre . 
C 

n· · t. 1 olunmustı.:r. Ay basında ınsaata 
l:> G;,lflS l. 

İkinci Abbasi Halifesi Caler başlanılacaktır. 
Mansur, (İmamı Cafer Sadık) a * Meslek mekteplermden lise 
rlıennnmivetli derecede maaslaı veya orta okullara gecmek istiven 
taı:.,ıs cttıı?i i.cin. İmamı Mü.sa Ka- t.:ılebelerin resmi bir okulda imli. 
zım. oldui.ça ruuhim bir servete de han e<lildıkten oonra !!ÖSt,.recekle. 
te' a. etmısli. Fakat bu cömert ve rı muvaffakiyetiere göre laınacak
al ~ nap zat, bu servetten şahsen !arı .mu '!arın tesbit olunması a.li
ıstı!ıdey, düşünmedi. Kendisi mü- kadarlara bildirılm.ist.r. 
tevazi bir havat ve maiset ihtiyar * Boitazicinde insaat yapacak <>
etti. Sen·ctini k:i.milen muhtaç olan !anlar da badema bınalarının pla
Iora hasrevledi. nını belediyeye tmik ettırece.lr.· 

Uzalc d!varlardnn Meduıeve ko- ıerdıı-. 

//edamın Edebi Romanı: 17 .._ r ~ 

IÇ©lb>c§llfil Voll<dlo~ol 
" Yazan: MAHMUT YESARi _ _, 

Türk - Rumen "nlaş
ması tatbik ediliyor 
Yeni Türk - Rumen anlaşması

nın tı.tbiki hakkında dün alaka
darlara emir gelmiştir. Bugünler
de Romanyaya anla<mada mevcut 
maddelerden ihracata baı;12nacak
tır. Rumenler Adana ve İıınıirden 
pamuk mübayaatma başlamak ü
zeredırler. 

laviçreye pamuk sabyoruz 

İsvirreye serbest dövızle pamuk 
satılmaktadır. Dün mühim bir par
ti sevkedilmiştir. Dunkü ihracat 
yekunu 135 bin litadır. 

Keçiboynuzu ihrac&tı arttı 

Son zamanlarda keçilioynuzu ih
racat' m'z çok artmu;tır. Bu ihracat 
serbest dövizle yapılmaktadır. Dün 
Yugoslavyaya 500 bin ve İsviıçreye 
de 200 bin kilıeı keı;>boynuzu gön
derilmı.:;tir. 

Finliindiyaya ihracat bA§ladı 

Ştmal memleketlerile ticari mü
na:,ei>etler genışlemektedır. Finüın 
diyaya ihracat .başlamıştır. İlk ola
rak mühıın miktarda ham deri 
grinderilnıiştir. Bu mallar Almanya 
yoWe gıtmiştir. Fınlandı 1dan yo
la çtkıın mühmı mıktarcia ithalat 
eşyasın•n bugünlerde geleceği ha
ber alınmıştır. 

tatbikine başlanıyor 
Benzin sarfiyat:nın tahdidi hak

kındaki kararnarnenin ikinci ma ... -
desını:ı tatbıkına ııe<«lerek hıçhir 
motörlü nakil vasıtası için yeni 
pliıka verıhneme.sine baslanıldığı
nı y azm.~tık. 
Diğer maddelerin tatbikına da 

''arın sabahtan itibaren başlanıla
caktır, Bu münasebetle Belediye 
seyrüsefer komi;-yonu ve Emniyet 
Müdürlüğü 6 ncı şube müdürlüğü 
dün de Şoförler Cemiyeti ile temas 
ederek çift ve tek numara esa.sma 
göre birer giln nöbetle işli;·ecck o
lan taksilerın listeleri'1i tancim et
mi<lerdıı-. Hususi otomobiller ~ibi 
motosikletler de yarın sabahtan 
itibaren işle.ıniyeceklerd ir. 

Beıiktqtaki un saklama 
meselesi 

Evvelki gün, Beşiktaşta bir fırın
cının 10 ~uval uııu olduğu halde 
saklıyarak ekmek çıkarmadığını 
ve bundan dolayı hakkında kanu
ni takibat yapıld ~ını Belediye ik:
tısat miıdürhi~ünacn aldıgımz ma
lü:mata atfen yazm•~tık. Beşiktaşta 
Köyiıçinde ı~ numarada Hasanpaı;a 
fırını sahibi Hasan Çakardan aldı
ğımız bir mektupta kendisinin un 
sakJamadı<Jı ve adliyeye verilmedi
ği bildirilerek bu noktan'n tavzihi 
istenmektedir. 

MOTEFERRIK 

Mürakabe komisyonu iki 
k.İ§iyi daha adi iyeye verdi 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün 
toplanmış, bazı ihtikar hiıdi;;elerini 
tetkik ederek neticelendirmiştir. 
Birkaç ı?Ün evvel Kasımpaşada çı
kan bir ~·angın neticesinde 37 kilo 
k&:.ay sakladığt anlaşılan berber 
Samoel oğlu Avram ile Mercanda 
Topçular cadde.inde 43 numaralı 
dükkanda ayakkabı mukavvasını 

pahalıya satan Karabet müddeiu
mumilige verilmişlerdir. 

MAARiF 

Mekteplerde ders saati 

Maarif Müdürü Tevfik Kuı Ve
kaletin davetı üzerine dün akı;am 
Ankaraya giLmiştir. Bu davet; 
mekteplerde ders Si.ia rınin yeni
den tanzim olunm:ı.>ı mc'Cbur;yeti
le alakadardır. 

Esrar kaçakçıları yakalandı 

Gümrük muhafaza te;;kilatı me
murları, Ya'~vadan İstanbula es
rar kaçakçılığı yapan Mehmet, Ö
mer ve kardeşi Ali çavuş cürmü
meşhut halinde yakalamışlardır. 

Suduların üzerlerinde ve yanların
da on kilo da esrar bulunmuş. hep
si adliyeve tes)im edilmişlerdir. 

damla eriyordu. Gözlerinin kenar- nu bütün kuvvetile reıldediyodu. 1 (ayda etmedi. 
(arı siyah biT bale il~ çevrilmiş, lçi yana yana: oliaytr, onıı bir ü- • - Nedir rahats12lıkları? 
ben~i her gün biraz daha solarak liimden kurtarmak isterken, başka - Doktorlar, sinir diyorlar. İk.i
!oplu. muntauıu çehresi süzük, bir ölü~IC. öldüremem.•. diyo_rdu.. de bir şark diye düşüp bayılıyor. 
mahzun bir hal almıştı. - Kuçuk hanım kerıınenız mı- Hekimden, bocadan ümitimizi kes-

Mürüvvet fazla tereddüt edeme-z- dir efendim? tik. Hava tebdil ederse belki iyile-
di: •Kaderse ne denir? Evlendiri· - Evet. ? şir diyorunt amma sağ olsun, söz 

zati yurgunum. Hemen içim geçi-! kı!18 fasıJalarla bir sene devam et- riz.• Fakat Sadiyeyi nasıl evlendi- - Rahatsız mıdırlar. dinlemiyor ki ... Nedense bir türlü 
\'crınis:. Uyku artiJ kulaıi7ıroa ~c~- ı ti. recekti? Bu izdivaç, onu iyi etmek.. Ada vapurunun yan. kamaruın- Nişantasından ayrılmak istemiyor. 
!er g~ldi. ·Beni çağırıyorlar zan- Artık,. ~~iye.nin dudaklarını~ ten daha güç, daha miıskül görünü- da, si,·ah çaroaflı, zayıf, orta yaşlı Adada bir köşk tutalım, dedim. 
nettim. ·Güm. diye bir gürültü k.ırmı.zıhg1 sonnıu~, yan~klar!ndaki yordu. Kızına el evlerine gelin gön.. bir hanımın elini çenesine dayamış, 

ld O ·· ül ·· ·ı B. taze renk uçmu'h çehresıne hır has- dcremezdi. Müriin,et, Sadiyeden pencereden dalgın dalgın denizi Pek tenha! dedi. Ona da raz. olma-
o u. gur tu ı e ~ıçramışıııı. .ır ta saı-ılıfrı çökmüştü. Yalnız gözle- • ayrılmaktansu onunla beraber öl- seyreden Sadiycye bakarak sordu- dı. Şimdi böyle günü birliğine ada-
de ne ı:iirseoı bc~enirsıniz, kıicuk I . d ı.· ki • d be · · · "a Boga" zi•ine gı

0

dı
0

"0r"• Ge rın e ı, ta c:o<:u nguo an rı ı~ın mcği tercih ederdi. LSkin tabiatini, ğtı bu suale, Mi.irüvvet birden ce- " ' " "' ........ zersc 
h unn ~!") lu bo) una l erde yatını- 1 içın parlıyan kıvılcım, yalnız o, ahlakını bilmcdi~i. yakından ta- vap veremedi: ihtimal biraz açılır. 
~ or ınu .•• ıM.i ·nteıni ·ti. nımad1._ .. bir adaını iç gü\.·eysi di}"e - ~iein sordunuz efendim? - Kiınlerc gösterdiniz? 

Miiniv~et~ ~adiyeıı.in odasında Konağa her gün bir doktor geli- eve almak, tehlikeli olmıyacak _ Saygmzlık ettim, affedersiniz. - İstanbıılda göstermediğimiz 
gozlcrı bu)u•nu~. aV!ı<:larıle saka~ .. )Or, baıan üçü dördu birleşerc~ n1ıydı? Daınadı zengin olur:,a neti- Fakat pe~ h~biz görünüyorlar da .. hekinı kalmadı. Hepsi bUli 1 iLicı 
!arını ıkarnk tutl'ıu<. harcketsız [saatlerce Sadiyeyi mua~cne edi· 1 cesi biraz korkuluydu. Parası olanı {'lu yastaki genç kıılar güler, söy- yok! dediler. 
dılrll ' orrlu. Sadı'~ ~. ı;a<ı karvola 1 b. d h .. k.. ıı d k 11 l JJ Ilı l · h k A 1 nasıl olur? Iiastalıgı' anla 

.J - ... · ~ - yordu. Bu uzı~u mu.ayeneler,. k.on- . ır a a~ .~' ·unı .a •ı:ı a ya~ama er e_r .... a. u ·ı a~ıuı_ı ıtıın v:ıpu- - · · · .. 
nın i.1~ k utunn c:arp:r·,...,-k safa kay .. sultasyonlar hır nehce vernıı~tı: ıs ter mı~ dı ... Faktr hır gencı da- ra lıu1dı~ındcnlıcrı bır kere agzını manııslardt.r da onun için. 
ını', ,·arı nçık renks.ı: dudakları a.... •KızınJzın halatını kurtarmak ınat di~·e eve alnıak en ehveniydi 1 nı.:ın biı· kclinı.e söylemedi. - Biri, beşi anl:lmndı ~iyeli.m, 
rıı..ınd:ın gorünc dişleri kilitlen- i.<lel1M!ııiı vakit gceirıııeden evlen- hem Sadiı eye tahakküm edemez- l\lürünet, Sadiyeye işittirmek- ·hepsi de anlamaz olur mu? ilaç ye
mi halının tizeruıde arka iistii ya- diriniL Onun hastalığının maale- di. Hem de ,,ıra>ına ~öre emredilir, ten korkar gibi yavaşca: riııe ak•I öğrettiler. Vakit g~irme-
tıyordu. Vücudünün her adalesi scf ba,ka iliicı yok!• kul ay idare olunurdu. Halmz bu - Susun, bamme!endi, hiç sor· den evlendiriniz, dediler. 
yay ı: bı ı:erilıııi ti. Mürüvvet, Sadiycnin evlenecek adamm, Sadiy·enin fikrini çelip gii- mayın. Derdim büyük... Senesi - Anladım efendim. Bizim de 

Onu muayene eden doktur: •Bir 1 çağa gelmediğini iddia ediyordu: nün birinde onu be~ parasız, •Okak gerti. Yavrucak, göz göre göre işte bir komşumuz vardı, Ayni sizin !Jt
:ı<abi buhran!• dedi. Fakat bu •a· 1 •Bu yaşda kız, ev, aile neclir. bilir ortasında bırakııuyacağı ne ma- böyle erim erim rrivor. Gösterme- ri{ r_ttiğiniz gibi her gön bayıl1yor. 
sahi buhran• bazan bir haf!Jt ara 1 mi? Allahton korkarım.. liımdu? .. •Kadın kadri bilir. yaşlı- di~•miz doktor. tecriibe etmediği- du. fnaııır mısınız, evlendir 
vererek, bazaıı dıı :?Ün asırı. uzun, 1 Aylar ~eçiyor. Sadiye damla lca biriııe \erseniz._ Mürüvvet, bu- miz iL'.ıç kalmadı. Nafile, hiçbirisi fArkası va,.) 

!aşmak fi!.rindeıı mülhem oldu 
tahk:bta başlıyan zabıta bu eşya- iktısadi mümkün her türlü fe!'; 
vı :rc•simle Rcfaclin çaldığını tes- karhğı yapmaktan çekinmedi. r~ 
bit etmis. lkısi de yakalanarak hakika bu tanı hareketinde b•rr 
dün adliyeye verılmislerdir. ·d ,;ı imli e bir meziyet ve Cermen " 

Sultanahmct bırinci sulh ceza ve !Jtraftarlığı izhar etmi~ satıl' 
mahkemesinde vaoılan sor[!uları maz. Çünkü esasen harbin b~' 
nelic<"sinde. ikısı de tev·kif edil- ı · ·ı ..r nıası i c lııgı tere, Fransa ile yar~ 
mi:;lerdir. lacak ticari ve iktı.sadi mııameJel1 

Kaza yapan vabnan kökünden rabnedar olmuştu. 1 

tevkif edildi !etler sivasi münasebetlerinde col' 
ra[yaoı.;_ ikalarınd<on kolaylıkla fi 

Dört gün evvel Kurt.ulusta a~çl Bo- hjslerine tebean kurtulama·ı.!-' 
Julu Abdullahın kız.ı yedi yaşında Nec. Yng<l'>l&v)·alı kö, lü malını, ıııa~ 
tayı idaresınd ki taramvayla çığni'Je- lünü, hayvanatmı utınağa mccb ... ı. 

idi ve tabii .~·e 'akın mü terisi ~"' rek ö1Ümiıne sebep ol.:ın Vatman Ahme- " 
din sorgu$U, a;liye mahkemesi sali.-; manya idi. Ingilterc ve Fransa -" 

uzakta idiler ve muvasala yoll"·ı 
hiyctini haiz Beynğ?u sı.Jh ceza mahke- d ı-' a kalmamış bulunuyordu. Be 5•;, 
"'1e,.,nde yapılmış, A~medin, Necla kabinesinin bu hareket batb, batv 
tramvayın önune çıktıktan sonra, yedı in!aflı Paris ve Londra mahfilll' 
metrelik m=ıf·yi dalgınlıkla tedbir al- rinde de çok fena tefsir olunmuYot; 
ınad.._n kate•ti~ı ve kazaya dikkatsizlik du. Iler türlü politikadan eV"'°~ 
ve tedbirsızlikle sebebiyet verdiği ne- milletleria yaşamak, alış veriş Y1 

ticesinc varılarak tevklrine ve muha- 1 pabilmek tabii haklan olarak 1" 
kemen1n mevkufen devamına karar ve- bul ediliyordu. Mihvercilerlc b• 
rilmişıir. anlaşmalar yapılır ve devam ed~ 

ken Bulı:aristanla da uzla~ma~ ~ 
Sarhoş kadın karakolun tendi. Her nekadar Sofya, Balv 
camlarını kırmak İstedi ittifakına dahil olmağa ikna edil' 

s~ıı .1oşlukt~ın müteaddit sabıkaları o
lan llidayct atlında bir kadın evvelki ge.. 
ce haylı ispirto içmiş olduğu halde so
kakta rezalet çtkarırken yakalanıp i'a· 

mı>diy>e de, behemehal ona ıuu•ctl 
bir siy8""1 tukip etmeğe de meeb~ 
edilmedi. Fakat Kusyanın Besar•, 
yaya ayak atmasile ba~hyan t~ 
nüç Balkanları hayli sarstı. Bu~ 

ti.h merkezine götürülmüş, merkezde, riUan şimali Dobrucayı BerlııV 
Hidayet, patırdı ve ı:ılrulhi edıp cam tavassutile alıaca Nöyyi mu•!.;V 
lı:ırmaıl'a te"'bbüs eıliı;inden adliye,-e sinin hakstz saydıtı bütüıı hükıi~ 
venlıniştir. Dun asliye dördüncü ceza !erini tiıdil ettirı:nek hevesine "'. 
mahkeme.inde muhakemesine ba~lanaıı pıldı. Son teuhürler Adalar ~·~ 
Hidayet, levluf edılm .. lir. zinde mahreç, Makedonya üurtJI 

* Şışlide 36 numaralı evde Çorumlu 
İsmailin randevuculuk yaptıjı haber a
lınmı:t ve evde yapılan araşlınna neU .. 
cesinde 4 kadın ve 5 erkek 7altalanmış, 
ev kapatılmışlır. * Fatihte oturan Cemalettin. bir a
lacak meselesi yüıOnden arkad<ljı Ke
mali muhtelif yerlerinden çakıyla yara. 
Jamı.ştır. Yaralı hastahaneye Iı:aldınla
rak tahlı:ika\a b:ışlanmışlu-. 

* İmroz kaymakamı Kıvnlı: ı,ıı, te
davi içın istanbula gelirken Bı.ırsa va
purunda ölmüştür. 

Sümer Bank siyah bez 
çıkarıyor 

Evlerin ve diğ·er hususi yerlerin 
pencerelerini maskelemeleri hak
kındaki kararın tatbikına bir kaç 
.ıŞi.n kalmıstır. Sümer Bank piyasa
da siyah bez darlığı olduğum> gö
rerek 10 bin metre beyaz ix'zi siya
ha bo ·almağa b~lamıştır. Bezler 
bul?ı1n ı:ıi asaya çıkarılacak ve 
metresi 43 - 47 kurustan satılacak
!Jr. 

hak iddiası bu zihniyetin ma~~ 
lüdür. Yugoslavya on beş kit-'" 
senedir takip ettiği dostluk siY"' r 
tinin haleldar edilmesini herb~ 
istememektedir. Gayri mes'ul ·~ 
unsurların nümayi'li ifadele~ 
Sofya hül.lımetinin kanaati J'j 
kabul etmek i.'Ltemiyor. Prens f 
Yugoslav devletinin. ·aibidir. J 
san ve re'sen devletin ba*ında . 
malda beraber gelecek sene rı'ııl' 
yaşına ırirecek genç kral Piyer. ; 
ınına unıuru çevirmektewr. Jlı~ ı 
enaleyh memleketin uzun yul•r J 
çin mukadderatını tayin edcC'< 
kat'i bir harekete biç de mütett11·~ 
değildir. Bu yüzden çok snb•', 
çok hazımlı, çok ihtiyatlı d'~· 
ranmaktadır. Asırlar irin nıüs 1~; 
bel si~·asetin ana hatlarını kur~( 
ğı gene Krala bırakmak oiyetı ,r 
dir. Bu hal, bütün Yugoolav siY~ı 
tinde va1.ıh olar.ık görülür. Hır.ti'. 
Jarla uzlaşması ve miifrit ıuer~~tıl 
yetçi Sırp zümre inin eli.ıde 4~ 
olarak ifrata gitmemesi de bıı 
~üncenin mah.<tılüdür. .-!~ 

Maamafih vukuat bazan de r' 
şe.flcrinin istekleri dairesinde ~ 

(Arkası Sa. 4, Sü. 1 de) 
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- - Ne demeli, ne 

H• d" k bemen yalnız kald.ı!ı bu hat"Ple, Hindi<>-
lll ıslan UV- ıancıan beklene• m; yardımın mahdut dememeli? YunusNadinİD ve Veli

din gazetelerine dair! ... kalmast ihtimali endişe vermekten h'1U 

u Aı:ıerikalılar 

hah riyc sinden 
emin olabilir ,, 

Amerikalıların Fikri 1 Hitler!n ilkba • 

lngiltercye ya-
1 h~rı bekli~~cc

pılan yardımın ğı zannedıliyor 

Yazan: Nİ.ZAMETTİN NAZll' 
vetlcri de zaf e. kalmıyordu. İngilterenln,• Hindi!tandan Bazı gazetelerde ~İnıdi bir dt 

az.Ami muavenet görmesi ic;in sert bir •Ne demeli, ne de.memeli'!· diye • • d d anl.o,şmaya varması ıanm. getd~i fikrini bir şe;yler çık:m1ya başladı, Bundan 
Son hafta içinde eUnize bir Cum- rın Cm l ı 0 e İf biz, bu sütunda ileri sürmüştük. Şimdi maksat, kelimeleri, yanlı• mana 

1 
huriyet gazetesi, yahut bir Tasviri flindi.stan Nazırı Amery nin verdiği ita- larda kullanmanın önüne geçınel...~ 
Efkar geçti ıni? Geçnıediysc yazık. hattan •nhyoruz ki Hintliler, bu harple Fena bir t*bbüs değil hu ... Bari 
Gc,.tiyse bu iki gıuelcııin baş sü- Avam de büyük kuvvetler seferber etmiıler- oldu olacak ben de şunun şurasın-

artması lazım Alm.anya İtalyanın yar 
dımına koşacakıııış 

' Hindistan nazırının d 1. • b" tunlarına dikkat ettiuiz nıi? dir ve daha da edeceklerdir. da «Ne demeli, ne emen1e ı. • ıı 
Sabıkan Musolininin muhibbi Kamarasında Terdiği iza- Harp çıktığı za an, Hindistan ordu- günliik ve kısaca bir şeyler çizikti-

Bahriye n~z:ırı Knoks 

mühim bir rapor verdi 

hiissı rolünde görünmüş olan Tas- hata g-Öre, insan ve ham sunun 160.000 kişıye bali~ ofan mevcu- riveriyorum: 
viri Efkarcı Velid, ltalyanın madde kaynakları sonsuz du, laktiben ı milyon kişiye ibJAt edil- Neri dememeli, Neriman dem~ 

lııgiltere ve Amerika gece 
Bcımbardımanlarına karşı 

çare arıyor 

•adüv,·ü e.kberi. haline gelmi~tir olan bu memleket 1 mil- mektedir. Bu orduya girmek istiye" li! Meri dememeli, l\larika demeli! 
Londra. l!J (AJ\.) - Yunan ve bütün tcvabü ile su mübarek yontuk bir ordu ve kudreti gönüllulerin mikdan, ihtiyaçtan !azla Tramvay veya otomobil alalım de-

Vaşington, 25 (A.A.) - Bahriy_~ 
Naz'rı Knoks Ruzvelte verdıgı 
yıllık raporun'da Birleşik Amerika 
milletınin bahriyesinci.en •tama
men ernın olabileceğini• beyan et

kuvvetlerinın ce:sarct. metanet ve Yunus Nadi "eıti nizamın en ile- olduğu lc;in 25.000 k4lyi mu, .. kkat~.rı memeli tram\.·aya veya otomobıle 
1 hsett .kt ·.ı d d"' k d f kı aittikçe artan bir harp sa- edd t it b · · • ıriir'~tinden sitayişe ba · ı en n e üşmanı ve une a ar ar - • r eme mee urıyetı hasıl olmuştur. binelim, yahut atlıyalım d"'!1cl!! 

ı.onra Timcs gazetesi bu.eiinkü baş na varmaz gibi gözüktiiğü Aloıan nayii hazırlamaktadır Ek<erisi talim ve terbiyestnı ikmal etıni 1 Bir çay alır mısınız? dememelı, bn 
makalesinde ezcümle diyor ki: siyasi. tabiyelerinin en tetikte bir 100,ÔOO gônti:l1ü orduya ithal edilmi"$. çay içer misiniz? demeli! tersi de. 

mi.tir. 

Ne~york, 25 (A.A.) - M~hur ~~ cBclki Almanya, italvanın hod- kollayu:ısı halini almıştır. \'e ordunun motörlil nakil vasıt.atan memeli, teşekkür ederinı demeli? 
1 h.arrlr ve mUnekkıt M binlii?inı kırdlf?:ına ve Almanyanın Develere hendek atlatmanın pek Y A Z A N 

4 

ŞOOO den 32.000 e çık.arılmıştır. Bu 1\fonşer dememeli, aziziın, doı.tuın, 
mer~a ı ~~'kanın İngiltereye yaptıgı yardımı olnraz.:ta İta!yanı~. ~e. ka. fevkinde olan bu iki ınücikzc.yki! l ııukdar, 1941 .de, bir mısli daha ~zla~ karde~im, arkadaş, ahbap, yahut da deniz 

farklı 
Knuks, iki Okyanustaki 

kuvvetlerinin biribırinden 
olmasının zararlı olacag.nı teba
rüz ettirdikten sonra, 0 bu ihlıyaç
lar• karşılıyacak nisbetlcrde gem! 
inşa etmek elimızde iken bunu 
yapmalıyız. demektedir.. . . 

Do~ Yİarıa Amerikanın müda!aa ha- dar sa;;kın bir hale gdecegım ltal. Türk milletinin ileriyi görme ·te ı ABiDiN DAV ER 1 <ocaktır .. Hınd ordu•u,::;•n takrıben yerine göre bizim köylü demeli! 
:h~:nndan bahsederek, bunların as- yanların anladıı?ına. teess~f etm~ ilihi kudretine ve yani~ görü~leri ô0.000 kişi, Ma1eıya, en ve Orta Karar almak üzeredir dememeli, 
ıa kil!ı olmadıgını yazmaktadır la roeklediI. Fc.,'.;.at llitlerın mu- lashıh e.tn1ek husw.unda en ufak Şark gibi deniz aşlrı yerlerde vazife j karar vermek üzeredir demeli! He-

Mı.ss Dort.by. mi.ıttcfıklere daha faz dahalc etmiyerek orta~ının cid- bir dikkatsizlik ve ihnıal göstcrnti- _ it.nltiU'a, %3 Jk'.-nclte<trln - alınıştır. I~~nd hudutlar.ı.nı.n .. doğrudan l.le alay için kimseye üstat dementc-

Rarıor, Ala>kada, Pasıfık denı
zinin ortas:nda, Birelşik Aıne~ık~
da vaoılmakta olan üslerın sura -
iP inkişaf ettiğini kaydeylemekte
dır. 

k'··rlarda nı:ılıeıne gOnderiln1esi lu- di surette hırpalanmasına müsaa- yen siyasi şuur ve Jtassasiyctine 1 Hı'ndı·-ıan, dognıy:ı ınuda!aası da gozılnunde lutllİ-' ti, usta! $1eıncli! !\-liııı·on dememeliı 
m> w ı k•-...lır ·ı· d ~- b 1 • ı•d iliz kabinesinde l>ır ... . .. oıerlnde ısrar ey eme ~-u • de evlivece~i ihtimal dahı ın e w:- orç uyuz. 1 "'° maKt<u.ı.ır. çıtı pıtt demeli! Üç. bir yenmiş· zı.ımu ı b'r çok 1 ...__ K k · l k - ne,areti vardır Bll nez~retin ba- · d 
:P.1lss Drothy'nin fikrine, ~n~ru 

1 
_;'!ildir. Bununla be~t.tlA·r ara uv. Bununla beraber ita yan as ·en •· . . . .nzır Hind ordusunun büyük tU:- .ememeli, bire kar~ı Ü(le yen· 

A kllı mütehassıslar ıştırdk etm~ veilcrilc oi.r mıidahale ancak Yu- sat"·etiuin büyük hayranlığını im- ~·•"ı.ld t>uh;nan \'e lngılız nazırla- ı . ' . . mı'-tır demeli! Tebarüz ettirınckte. 
n1erı teb ·· ettir .. 1 t ı mıkyasta. modemle !ı.r1lmek. d" d . . . t ·e gazeteler de bunu aruz - l!oslav topraklarına tecavuz veya za::,ile cı;üslediği za[ernaıne ere e- rının en liyakatlhc•ındcn bıri olan A-, .. ır ememelı, bellı etnıektcdır, 

Amerika, Vbdivustok'da 
Konsolosluk A(ı~·or 

~e~tedir. kara kuvvetlerJ1in ı?:f'(;'me~ni hı- reıınün1 ettirmiş olan Zı)'anın ha .. ı..oery Avam K::ın1aıasınd;.1 Ilindistanı_;ı. te old gunu la wy~edikten ı mey~ana koymakt~dır df'ıneli! MÜ· 
GE<·E sO!\tB . .\RDlMA'SLARINA rak.ması icın Bulaar4Staıu ikna et- bası oğlu Bay Veli:din, nıetaksas ta .. bu harbe ıstırak dereceiinı gösteren mu- sonra. bu geufs memlekette m hıw harp te:ıkıhen dcn1emelı. ondan 50ııra K...\.RŞI ÇA_RE ~ASIYOR _ me.k ve sonra da Yunanistan veva rafından kınına sokturu1nııyan . be tt.a b 1 d ı;azırın vrrdi- ı;aııayii kunılt:""akta olduğunu da il~ve demeli! Hasmanf' bir vaziyet ala-
B ·,rı••ı·k A..-nerika ve lniiltcre h,_u~-ı Yu'"'osJa,·vaya hücum etmekle ka- süngülerin ·ehnamesini anoninı bir h:n? 

1 
yan

1
.
3 ·ııeu unll u.J 1 kır muh:ı- etmiŞtir Hindistan, mduicn kendi OC'· cağı derpiş edilmektedir de.meme-

Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet
ler Birl~i hükümeti, Am;rıkanın 
Vladıvustnk'da bir uır.unıı konso
losluk ihdas etmesine müsaade et
mi lir. 

- h l d gı ıza ıat, ngı re e o an · . 1 üf k 
1
. d"" b. d l -ıı •rı· gece boınbardıruanlanrun onune bil oI::ııbilir. Yugoslavyaya yapı a- inıza ile Yaznıakta olduğu gvz en ı.. 1 ..._,rtınrla ge\· dusunun tufck, makınel t , sahr:ı ı, uşmanr-a ır urun1 a aca"'ı 

me ' k'-dır . -~ . . • b I lefelınden do~yı, gayre - - h ~~· ·-~· 1 .. .. .. t• "im '-t-~· d 
1
":

1 · gıZil u3uller arama wı _ - cak bir hücum, düsW1m'"-uC'n g.rı- 1 kaçnııyor. Nekadar sonra a~a gc - . .dd" bir '·"trli•ı yap- topu. er türlü mw.uımma.t ve ~-...-nu:ı. go7onune ge ırt elli. ... -uır eme ı. geçn-ıek ıçın · Lloth . . . I şek da\o ranan ve <'ı. ı ..,..... 1> • • • l l G"" • k 
1 .,iliz. bvyı.i.k elcisı Lord ıan. ~ilcrcek bir is olmadıı?ı .a:ıbı Buljla- nu't ve nekadar sonra top anını~ . .. , . •htiyatlarını, b13z.at kendıst temın et· Yunan ı ar orıce mınta ru,ında 

::~ :tbuata yapmış olduğu beyana~- ;istanın da böyle bir manevrava olur .ı olsun Cumhuriyet gazetes!- , mak istemez gıbi gorilnrn Hındıstacın mekt.e, modem b;r crdwıun t~hlzi i~n tathir ameliyesine devam rtnı kte-
. ·u .. teha!Sıslarının bu hu!-\us 

1
- \•asıt::ı o~cn!iı muhakkak değildir. nin milli akta vüsul gayretini gös- idah · lngiliz domınyonları ~adar çalış .. lüzumlu otan 40.000 ceşit malzemen.in dir dememeli. Yunanlılar Görice 

~nln:t'.n~~~~n ı.·~lı;;makta olduklarını Hücum !cin mevsim de müsa;t termcsinde Tasviri F.fkRra tcfcv- \tıgını gönerır:ıekt.ed~. llın~ıstarun, ı:a- yarısından !azlaSJnı kendisi yapmakta- mıntakasında düşmanı tf'mizlt.• ıne------<>----

''M l . .. uso inı mu-
~öylemişti"r. defrildir. İtalyı-.;•n ılıt'vacı çok vuk eden bir acıkkalplilik sezi!- !erin kaz~nılması içın büytık gayreti~· dır. il'• d•vam etmektedir d•meli! Ha· 
i.NGİl.TEILEYE VF.RİLEN' SÜPB~ müstacel olmadıüı takd'.rdc Hitle- mek.tedir. Zira Ywıus Nadi'nin ga- sarfetn1Pkte o1masmı mer-ınuntyet \'e in. Orta Şark'a, İran'a ve Ş:ırk1 Afrika- sara uframı~tır c:kmeıne1i, zarara, 

him bir çıkmaz 
içindedir" 

BO:\fBARDIMAN TAYYARELEal rin ilkbaharL bekliyeceı!i süphc. zetesi, düne kadar her satırında 5irahla karşılamamak kabil değildir. ya çel" 1- \'e İngiltereye. buyillt mıkdar. ziyana uğramış, sskatlannıış de-
. • sizdir· methcttil!i A:.nan politikasını bu Hindistan bil'yuk harpte, evveU rla font gönderen lfindtStan demir v• ıneli! KonsonıaS}"On dcnı('meli, ka* 

Nt-'l)"ork Tiınes gazPtc i, Ingilt.ere~e sefer dikkatle zcmıneden bütün ya· 240.000 kişilik bir nıuvanal ordu le;jkıl ı;:elik fabrikaları, şin"di 7.ırh ıevh:ılar fesle karışık istihlik. ·nhut manita •-bardıman ta7ycı.relcri veril- . . 1 A h 1 ' d 1·1 
SU.per 1.1\A.. . • Amsterda-da ışıksız- zıları üç ay evvel yenı nızaına "Ye etmiş ve bonun 9 tümenın vrupayn, imaline de başlamış olup önümilulekl ile temize a'•a ~. eıne 1.. 

mesinden dolayı bü7ülı: bıı- memnum- .... mihver politikasına taraftarlık et- bilhassa Osmanlı imparatorluğu cephe- ;ene 30-00 zıı.iılı araba, yani tan~ ta :r•- Osman Cemal KAYGILI 
yel göstermektedir. .. lık kurbanları m~ olanlara imzalatmak tadır. !erine göndermişti. Hindırtan harp için- pacaklardır. Hın<Wtan, pek yalund3, 

G le Almanyanın en uzak koıJele- 1 O -·--
Bir Alm•n gazetesi 

Metaksısı tehdit ediyor 

~7.e 1 A Maba bir yıldan beri, devaınl.ı de, bit kısmı işçi ve_ -:mcıe o mak zeı·e 1 muhtaç oldulu ıııkttt •ıa.lzemeniıı ytlz-
rinin Vf' hatU doğu ve dogu ':~upb v- Amst.efdam, %5 (A.A.) - .Striani>: bir sure.ite. ıaefroz İtalyan askeri Dync~ı. 1.800,000 k.tşıyı daha sillh aJtı* ide 90 ını kendisi Yllpabilecek:t:. 

11. ,_,_ zap!edilt"!fl arazının un- l ıltl sondurulm•sı· netic.-esinde ge b" -•--ı k 9 "' da"· 
rupa ı arUJU<1 . . . § arın - sat\.·etinin muvaf(akiyct~iz ır su· na aldı, buu.1 .... 1 • .ı- a le rar L.l,,lm~n ıUI JI:ndc:itanın harp sa.n!ly· bakımından 
dan lJôyle ingıliz tanıttler1nın tes.ır çen İJ.kt rlnd~ Amsterdam kanalların- r~lte telkinciliğini yapmış olan &efe:rbcr ederek cephelere gönderdi . ki? cttiğı gaye. di!t-r müste.'Ulckelerle 
saha! rı içinde olduğunu kaydedıyor. Ja 133 k!.Jl bo~lmı..;;ştur. Tasviri F.fki.r, h3diselerin bize hak Il.arp bil.erken bu mevcuttan . 500,0illl beraber, Orta ve Uzat . k'takı i-g .. 

Ergiri şehri 
işgal edildi Berlin 25 (A.A .. ) - cB. B. C.:ı: . 1 ·-<>----- ---.-.o---- vermekte ısrar fllen ~u kahhar be- ki.şı. HindisLanda talım Ye v•rbıye gor~ 'lı.ı; ordularının mr"'itCUt.l:ırı ne kadar ar-

Alıra~ya haric>ye nezaretini~"~·;~~ 1 Senede l, 140,000,000 Par 'ı ste N ii mayi şl er liı~ati lı:anıısında •Mcfisto• (arının meklc idi. Hind kuwt•tlerl o harplo 1 tana artsın, bütün ihUy çlarlD' tcmın 
e":;...ır, cDıeutscht>Diplomat-:-che. Gene İ .1• 1• &. ı mas.k.elerlni cıkamıa\ asaletine u- yaralı, h~ta, eslr, kayıp gjbi rhğ~r za-

1
l"Vlcmek:•·r. 

l tısche Corrcspondcnz gazelesı,. ed - ngı 11 lf&SI Jasoıamakıa ;,,.."·nnı edecek µıi? yiat harıç olrr.:ık i.Jzere, 60,001J ölü \'eı·-ı . 
tkunu tahlil c- _ 841 t.v&fı 1 inci sayfada - ct·ı Hindt tan Nazırının iı:ahatı. bu büyu~ ı·.!.l Metak.sasın son nu . dra 25 (A .• '\.) _ Bugü.n Gl<'scov- ı er. 

1 1 
k . ti 

-L Ü J . Jan yaZ.OllŞtlr. Lon • $' · t L-t iT ("nl e ·etın de, nıhayet bi p t\.JkeUrtH!"k 
..... "' f"zc m e ~un . k .. -Cık Balka:ı da bir nutuk soyl;yen ınalıye nazın ır vand~t\ N"e\yılrkta vt•rdıği bLr D"..i ur1. a 1 --·1111 B üyük: bir kısmı Hind MW.Iü. btlmez Jn~n ve_ ham m~~"!c kaynak.la-

- Baş Uınfı 1 int"i 91.ayfada -
Iith i1e malzeme iğtnam etmişlerdir, 

Bu mınt.akatarda elimize gf!ccn yırmt 

k3dar İtalyan tankı yol ıılerindc kul· 

de:ı~~:~ı.:n !~~:delell'et.tia;;"c:~:. K>;g>l~k~oo:.::.MJ::y~~:İŞ~o~~~ğij ·~;::e n~~~:k~c;;:~:da tayyare /ob- o" rf"ı •ıttare komuta ı \ manlarmdan mÜrPkk:ep olao rınt Zafı...'TUl enırıne \·erdıa:ınt gostern1e!i-

lanılm:ıktadır. 

l-let.aksasın iddıası son deıet"e r ~rio en p~:.ılısıdır. ı·ik:llannda y p&lan sabotajlar muhim U • Hind ordllsu, İslam hali.resi .. ~~ir. Geç~n harpte: inai.l.tcrc~. ~rbio 
ı..·c tehJıkeli bir ıddıadır. . ha P . . genışl!k iktibas elmh;tir. • nin kuvveUerine karşı h:ırp etmJşti. Bu dört yılı çı_'lde-, 1 milyon 400 bin k:~l wr 

l- . l"ni Mühim Bir I!arp iktısadl ~avaşu ın llk senesı nı- Almanlar ceza olarak dört binde bir nının bsyannamesı dela ise, istiklfı.Hne ait t'kir ihtUAfındau miş olan Hındist.an. bu defa, yaln.ız or-ıwı.o t jrindedir hayc1.t' ermiştir. Muhtelif suretlerle son dı S"Jnun ınsan mevcudunu 1 mılyon.1 Cıknıazın " ·· mil l40 il i aınele-yi k.urı.;una dlzınış1crse de S"-botaj dolayı 350 mı~yon ni.ıfuslu bir Alem olan 
. L'nclıa, 25 . \.A.Ac.u)·mlc r:::s ~~ :;1~71i:::ıı:ı~mı:ı~:. m yon n- dev;ım etmeJıWir. (Bat larafı linci salılfedel Hındistan, harbe iştirak hususunda ka- çıkor"flokla kalmamış; faıla olorak har, 

sıya~i muharrırı ez .:b. t" .... .. H h ol fi derece harareUi gonırı.mOyordu. Yal-' sanayu ;hbar.le de yar·Jtm elmeokte bu-
··E 1 d k. ı·ıal• an mııglıı ı'!e ı· İkınci harp yılınuı ılk 77 gun~ »r- Çörçil ve De Gnulle Görüştüler dum ve kararı;-a ır..ı an hınmııstur_ 

n r e 1 
J • •ı bı.r • · d 0 1' 1 ·"- nız 60 mllyoodan fazla Mush.i..ma.n Hint-nuı n- addi ve bilhassa manc' rında, Jıarp ıçın ı:un e n •• yon ng•~ lstanbula gelerek ite hııt· 

h ' klini almış olduı:una da- lirası harcanmıştır. Londra, 25 • (A.A.ı - Fransız li. İngflterenin davasını ııittıkı;e daha 1 y alıuz insan vermekle her tür-
ezımet ŞC . b" a,· ıni taı;:ıp J D Halt üstüva Afrikasından bugün !adım. çok 1*nims•yor ve Mısır gibi, Tilrkiye 

1 
s!J"h 

1 
hh: 

1 
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ir gelen havadı.ı.ler r ır Yunan is- Alman top arı ouver- dönmü~ olan general De Gaulle, Kanundaki vazife ve gibi Müsluman meml<ket!eri mihverin 1 u " ' <'1: • •e ma ·--
etmektedir. Eger ita )a, Alman b b d tt' ö~lc>den sonra Ba~vckalct dairesin- aalli.hiyetlerim malumu. ıas.ııcıı.undon korumak !ileri. müteın•-ı sile ordular vermek arasın. 
tan ve İngillereyc karşı d' s'u om ar ıman e 1 de rörrilı zıveret etmış ve Bru;ve- tliyen kuvvet buluyordu. Mıhv<r dev- dak azim !arkı İ<e, izaha hare! ;roklur. 

ederse ken 
1 

' nuzdur. Vazifelerimi ya- Mih ·•- ı u r1 • · t ~uavenetini t~l~P. • o- Londra, 25 (A.A.) - R'uter: kil ile üç ı;e"rck ~aat görüşıni.U;tür. lt•llcri Jl", ınilteınadi ı:ırop..,a:andalarile, ver ucv c e nın, Irıg,i ert"7e 
zarının ha<:il bır ıtırafını ) apmış ı....... olan parken bu mıntakalarda- Hintlileri İna:i1tPreye karşı mukavt:mete karşı, Macari tan gibi de"\ Je-tft'rl, itti· l harl..PÇ 'L'ransız sahiline yerleştirilmiş d 1 ha 
•lacaktır ki bununa r ki vatan at arımın - hatt.:i L~ana teşvik ediyorlardı. Hindi.s- ,fak:laın dairesine aldıkları b:r .ıurada, 
karşı ahali t~bakaları arasında za- uzun menzilli Alman ~pl~rıd bu saba~ 1 Bu 1 gar m ec, ., s'ı nd e na h~r türlü yardımı ya- tanda ki halk kütlelerinin bu propagaıı-; Hindistanın milyon.uk ordularla harbe 
ten h ~edilınekte olan hoşn~~z- Greenvirh saati 

11 31 
en evve · dalara kapılmadlğı, pas"' r mukaveme-tin 1 filen müdahale edelıilecek surette hazı-:-

lu"-· it kt·r Eğer bil3kıs u- Douvres mıntaka~ını boıJlb:ırdunan et- - B:ıt tarafı l \ı<'i sayfıııda - pacaklarından eminım • bile SC'ITlb:llik bır oetıı ıı dığı. bu n,uk.t- !taıımak.ta olması, mıittefik.untzin bilha~ 
""ar ırnca - · ı z başı- '•lerıiır. Sanıldı~·-· göre, han-k<'te S ı- h·yetlerimı· de aöre-

SO!ini bu ;..:in içinden yanı l m.., ......, 1 .. b 1 , meb'uslann bı.:nd1n trıalümatı olmadı- l.. a 1 0 vemeti. bütün HindLtan namına, ancak ı s.!l Şark't:ıkl vaziyett.'li ku\-vetlcndirt!CC-~ "k <>ur- g-'n G-=~-Nez bur.ı:.nı ;ı,.;,ı a arya.ar- . .... • 1 1··2um ı 
na ç1kmak karnnnı vercct. . ·r ",.~ '"~ ğuıı sı,yi!'mış \.'e demiştir kı: cegım ıcap ara ve u .. 15-20 kJş.inin bir cfaT"'l.ı .kitaye> "eklinde ği için ço;c mühim \'e memnun:,-cu mu. 
sa, !n'"1Uz donanmasına ve _ı~gı ız dır. c. icra k\.ivvetı, bi..ı oı::nak.sızın harici }ara göre kullanacağım. yapn'asına karaJ' verilnı~ otma.!undan cip bir h~du ·dir. 
hava kuvvetlerine isterr.ekstzın en ---o-- --- !c-lcr hak:·ında kararlar veriyor. Hepinizi ıevsi ve saygı onla~ ;s9rdu. Fakat, ingiltercnin hemen. AbidUı DAVF ... ~ 
mühım üsleri te;Jım ett'kkn v~ Afr"ıka harbı• ııın dlha ıenası bun" bizim )"!runıze ı- 1 • 
oradan kalkarak İtalyanın hay~lı ylpıyor Memlet:ot'n mukadderatı mes- ile ıe am arım. 
noktal""rına en a<tır Uarbclf"rı 1?- u!~yetini. boylr: Uzer ne alacak tek bir 1 Jdarei Örfiye 

~ " · t mın _ 11a4 ıantı ı :Uci sayfada -
dinnek imkfın;nı kendilerıne e Bulg1rın buh.ınabileccğindcn şi..ıp~e e- Komutanı Korgeneral Buna bir çare bulunmalıdır eyleciikten sonr:ı hasıl olmuş olan Naırobi, 25 (A.A.) Rcsm.ı teb~ denm. Meınlekctı i" e ~denlerın tarih ı A. R. Artunkal 
çok "a•Ti müsaü bır sahada harbe 1 .• nafıf zırhlı utomobıllcrden mu ıw-şısmd•k, mes°'1!.ıy•ılerinı müdrik •---- ----- l!I 

" , d k l aktır• u!. ' · k l muz ?·1 •• devam ınecbtıriyctin e ·::ı ac · rekkcp bir a~vrıy.e ko. uh • ıd ....... 'll:naiaıı ı:5zuııJ1r. l\Iillet içinde birlıX. · o f" 
Ro,113 Rnd.VO'.'i-UJ\Ul\ Ne~riy~tı.. . . ısan· ide ~ınıalı _şar 1 uıa.u u- •oktur.> r ı 

h k tc.rın r . h"' ' .ı'\tina, 25 (t\.AJ - Roma u ~- da bir düşman mu rczesı'le u- ~l<'b'us St.ançcf, Sili tre civarında idare Askere hediye edilen on binler~e 
kilo' tütün sigara yapılamıyor 

nıcti. radı•olar vasıtasiyle y~pttgı nuz trnictır Çekılen duşmanın Rornanva hudııdunu11 Bulg:ırislan :chine (Bas tarafı l inci sayfada) 
h t nden cum c ' . d edil . ' nc;)riYatt:ı Görice ezıme 1 b .. ·ilk zayiata uğra .~ı zann - C'li.'ıı·ak tadili :Azım geldiğini soyledik4 diY"' .... 8ı.in~unda Vali \'C Belediye 

dolayı kin1',eVe hesap veı mek mec- uy xı· İki yaralıdan baı;ka za- ten sımra Bulgar. Yıısuslav münasebet- &i5i 
0

Dr. Lfıtfi Kırdarla birlikte 
burivetinde olrr.a ıgını e., yiatımız olnıaını.ş ır. ı.erınin o kad:ır iyı. olmadığın1, Türkiyi!- yemi~tir. . ..... , d - b "an et- mek\c ır. · 1 Hudutlarım;zı beklıyen kahra- ı lalmıı;, afkat, İnhısarlar Um•-
ıuektcdir. nin de hudutta asker tahşit ettiğini ve Ml:.l"LIS TOPl,ASDI man askerlerımıze k ~ hediyesı ha- Müciıiru, bu tütunlcri 41eyip sq:a-
'=' A R Bu!gaı-i•ton F.ge den•Linde mahreç bul. Ankara. 25 - B. ı.ı. Medısi buaıün .:rlık.ları her tarafla iaalıyelle de- • ra imal etmeğe kanunı imkiın ol-

0 T L n-ıalt emelini ı.a.hak.kuk ~ttirmeye kalk\- toplanmıştır. \.'am etmektedir. nı.adığını ileri sürerek tütun tacır ... N · · · · d k · ·· t" t · ı · · !erinin bu teklifini kabul edemiye-~ırsa, Türkiyenın tehdıdl altında bu- Cel~enin açılma nı mtilcakip umuml Şehrımıı e .ı tu un acır crn1m ... b'l .. . 
1

. 
d •·- •· ı . • - 1 d beki" kah aman CCıV.nı ı aırmış ır _ .-. --~ tun ·ıK,unu a.;,,.yı.u:y emı..:·,ır. siyasi vazi:retın co:Lerdıgı 1Unıın ve i- hudut arımız a . ı.yen. r .. Tütün ·· ıe B. ·i·... k dil .. 

-gff -JT"$~ UfiZf.;;:.. _ -- caplar ~ti'°'i olarak İcra Vekilll"ri He.
1 
askerlerimi~e hedıye ed_ılmek uze- Ü ~u r 11 ıgı, en. erıru ~l..V-;. - - - - - - Y--; nan İ •tan 

1 
n Ed" • • •yetince ıstanbul, Edime, Kırklareli, Te. re kullıyetli mıktarda .~t~n teber- : f:e~tır t;de~ bu e;:ksvapk uzerıne, 

S ii t J ö hm uf --------- ırnemızın kirdag ç.n.ıtkale ve Kocaeli v~eı- ru etmeğe karar verdıııını ve te- u ışın emını ıç.n yu e makam-

kedi ••• 

Nanemolla)·a: 
_ Her ..akit siz benden so

·arsınız, bir de ben sorayınl •• 
Uiyerek, dc,·am ettinı: .. 
_ Siit dökmii~ kedi gıbı ..• 

f'İ)'a!!.et fllcn1indc neye derler? 
Gülerek cevap verdi: 
_ Yu~oslav)adan \'e 

koın,ı.ulardan ~:fıkselen 
kar ısında Duına11ofun 
ne ... 

Pa Ti s t eh İ 

sinemada 

diğer 

ses 
hali· 

Ps-riıdc İı~ . .,-·' , 'ıinc bir 
n 1111a) is , lk sine .. 
ı rla İı J.(11:1. ıuar~Hıı ~)·a~~a 
i· lcınis ,.~ fihnd~~i Ingılız 

.:ı C'l ini'" nlkıslan11s. 
N. neıno1laya hu havadisi 

\C clinı de, g-iilerek: 
--- Cok ınl"nınunnm Fransız· 

!arın bu halim>.. 
D diklen sonra. ilave etli: 

Bü\: lesine •llanya ile 
Kandiyeuiıı, öğretilmesi der· 
1 

h a y a t • ah a • 1 \eri h~dutları içinde bir ay müddetle berruata başlandığını yazmıştık. !ar nezdınde .. t~ebbu lerde buluıı-K urtuluşu ı;rıı idare il~n edilmiş oldıığıınu bildi- Verilen malümata göre, Tütüncü- musbtu
1

r. BU!!'1°Ierbde, ~~ hal.tçare
Bizim Nan•molla ile konu-

şuyorduk da: . 
Yabıı u,ıat ıtalyan ordn

Arnavutluktnn denize dö
sıı 1 k? 
kiilünce vuiyd ne o aca ..• 

Diye bir suıl sormak ıc_ap 
etti. Üstat, yarı şaka, yarı cıd-
di: • 

- Yunanistan hıar~uza ~g
radı. jte:ırrızt H'aglup .edı~
CI' bir defa daha boy le hır ha
disenin \"1.1.kua gel.memesini 
lcınin n1<"churiyctinde kalaca· 
ğına göre hayat ,.c emniyet 
saha 1 nıe\·zuu krndiliği.nden 
ortaya çıkacaktır ... 

Cevahrnı verdi. ilen: 
- Bayat \·c eınni:yct sahası 

neresi olur?. • 
Deyince de, sıı cevabı verdı: 
_Herhalde l\alyan yarıma

dasının. Yunan nüfuzuna inti
kalini temin yolunda işe baı;
lamak gerekir! 

Bıı ı:idise giire umıılnuya
c:ak netice dejlil. .• 

A. ŞEKlP 

ren Başvek~let teı.keresinde yazılı olan l ler Birliiıi, Vali ve Belediye Reisi sedilı . u unacaghı ve 
1
u cı eklıtand emın 

· d ·· ti b t··ı·· eceğı ta mm o u~a ır (B"' tarafı ı inci Sftvfada) diıyetlerde.bir ay muddetıe örfi idare 1Dr. Kır ara muracaa e u u un- Ü k"'d dk" B .... k T 
1 

·b 
· d · · ı d ı k k h s u ar a ı uyu op an Tören &"lat ıo da binlr-rce kişının bir tı:'ın edlldlğıne daır tezkereyi Teşki!Atı l er en sıı;?;ara ıma C' ı ere · a ra· Üsk .. d p . 

0
_. 
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1 · · · · · · t bb u ar artı ı-.cıs ı:ıne seçı • • "gızdan söyledikleri İrtik!.51 marşilc Es;ısiye kanununun Be ıncı maddcsina man erıcrımıze tevııı ıçın e.şc u- . w. • zd _ 
0

_

1 
d. R . 

• · · . . 1 · t -.1 d" dıgıru ya ıgıınız °" c ıye eıs b•tlamış ve bunu guntin bUyült öne- te\'fık~n yuksek heyetın tasvıbıne ar- salta bu unmasını rıca e rnış er ır. . . L·ır· AL. • 
1 
.. d 

· L" ıı· K rd b • ti ıuuavını tı ı ... oyun reıs ıgın e mını beUrten nut •.\ar lokıp eylem;ştır zey1ediğinl bıldırn tir , Dr. u . ı ı ar 1 u mtr~caa Üsküdar Halkevınde buvük bir 
Bu araLıa ş.:ıb Taşkın. soyled;ğ 1 nu- ~Tcclıs teı..kerf"yi i tıfakla b vip et-, memnunı,·etl~. ~~rşı runrş,. n _ısar- toplantı yapılmıştır. Üsküdar köy-
tukıa deıru•tır kı: cBu toprak Turkün mi/ r. 1 Jar Umum Mudurune vazıyetı an-

1 
. d 

1 
.. il . 

'# enn en ge en mumessı enn ve 
etinden ve kem gı d"" mey "" ııel-ı ~ -- ıkazanın münevver gençliğinden 
m ş, ne' •lrrı T kJn kanii• be>lennlş kalabalık bir kafilenin iştirak ct-
ebedilık ce;henle Y lmtıı emsal ız Kahkaha Krallan tiği bu toplantıda kahrnman ordu-
b AJemd.r. RtL, b 1 D•I kaddes "1nde nuza Verilecek hediyelere ait faa-
onılJelçe AtDUlrl-."ılrı ör uıde duvülmuş, LOREL H RD V ~)etin umumi! stırilmesi ve bu 
İno u·nun emrındc çekıl · ış lul. ·lon•. hususla bir merkez komitesi teski-

k ta A ı En biiyük KAll1'AIL\ , Ne mutlu b e l va nın "upaya - lı de kararlaııt.~rılınışt;r. Dun akşa-
çı\.,.ış "'" kapısında tok l ır mıUet ha- Tl.'FA. 'LARI ile ma kadar Üsküdar Halkevine Veri-
lınde kurt" u llHIZU kutlarken ba~ı- SARAY sinemasına len hedive miktarı bini l(CÇ'Tiişlir. 
:-n ıda 19 6e11e dn(.·eki Garp cephe ı 'oı-

m:Jnd11ru bugfınka ev 11 Şefi i .I gö
rüyonız. Bu manzar bı m ,çin bir sa~ 
adet, cihan için bır km tt, bir ibret o
hıyor.• 

Nutuk.lan tak btn bir :-'dere 1 
tc \'kk ı•Ie in ı w.m•' \ 

ve halk geçit nı y ıl yol! ra ı 
ıc("k bı keUcrı a• n vç ten te h .. J 

r tl.a k etıle w ıiL-ıo 

Gdivorlar. Bu perşembe matine
lerd~n itihaı-cn en son Tt"RKÇE 

SÖZLÜ Komedileri 

LORcL - HARDV 
HAYDUTLAR ARASINDA 

Kızılay 
heyeti 

... 
unıumı 

İçtimaı 
Ankara, 25 (A.A.J _ 25'11 1940 ta

·lhin~ Kızılay merlcezlnde çtlına eden 
merkezi wnu.-nl tıeyeti, ahvali hazua
nın zaruri gördillll bır takım mesele· 
ltt baldı:ında k:ırnrl:ır lttıhaz eylemiş-

F.lmini go e \C can dan gi: nıe2e lıanrlanınız. nm1B 1 tir. 

vr .. Al'ILILAR. ııııiıt VF. TOP 
ALMAGA DY.VA~l F.DiYORLAR 

Yunan tebliği: 
Kıt'a1.anmız bulun c phedE' eri t-.a

reke1lerine devam edıyorlar. Mos'ltopo
lis ıehri işgal roilmişlir . 

Görıce bölgesinin bth esnasında 

ı 500 e~ir alınmtŞtır, 12 top. bi m 1ktar 
havan topu ve dığe-r rnatvme litin~m 
.dilmiştir. 

T:.ıyyarel~rimiı: rfcat eden Oç düşman 
kolunu muvafiakİYetle bonıbar man et.. 
m .ştfr. 

TEHl,İlH: K AL~I AOl 
Pograde( in zaptı üze-r UC' bır İtalyar'I 

rnukabil taar,;; ızu ve &-lAn k"e doğru brr 
taeyık artık kat'iyyen mevzuu bahis de. 
ğı?dir. Bununla benı.be'!"' esas Yun3.n ha
ttk~tı halen F.pirdalir 

Hududun 30 kılomc"""c im nde v~ 
s:ıhllde bulWlan Aya.q1.1nd.a'da bom ... 
bardırrıa:ıdan mütev('"llıt t, yW< :rangın-

lar ha~ verilmektedir. Yunan k ••a
lan ıimdi bu fstH .... nıette ılerJc-mC'ktt! .. 
dlr. Bu lin1anm zaptı muanam bır a
vanbj teşkil edecektir. Zıra limoıını:;: şı. 

m:ılınde UR an ova butun münak 'o.ılın 

başlıca merkeµ c an tepelerden yeuuı 
küçük bir da.( 1'lhll t ıı.. aynını.; b•ı

luomaktadır. 

F..mniyet neı-atrli teb1ığı: 

Dün ı:Undüz düşnanın nu•n::lekrt da
h:linde hiı;:bir hava akını k;:ıydedllme .. 
nı ,.tir. 

İT \.LYAS TERl.İGI. "E GÖB.E 
AR. . .\ vı:nxx CEPHESİ 

Roma, 25 (A.A.) - ısı numaralı t. 
talyan tebJi~ine göre Yunan cephesın .. 
de İtaly:;ın mtifre7.4111k"ri muesaır muka-
bil hücumlar yapn"flardır. 

İtalyan haTa kuvvetleıi bılhassa & 
pir sahillecl boyunca duşman ınevz.ile~ 
rini muessir surette bornbardunan et· 
mişlecdir. 

Almanya, Yunanistanı 
Mütec:aviz Saymıyor 

Berlin, 25 (A.A.) - Almanyanın 
Yunanistanı bir mütecaviz memle
ket olarak mı tanıdığı halclunda ec
nebi gazeteeiler tarafından sorulan 
bir suale Alınan Haricive Nezareti 
sözcüsü şu ct:vabı ver,;;iştir: 

•Harbin mevcut olduğu söyle
nilem.iyecek bir yerde mütecaviz 
olamaz .• 

Yunanlılar 8000 E<ir 
Daha Aldı 

Atina, 25 (A.A) - R l!'Cn bıl. 
tlirıldıi!"ne cöre Ye an ordusu Ar
navutlukta yen'dcn 8000 İlalyllil' 
t'Sir etnıistir. 

General Wavcll'in Pftpagosa 
Mesajı 

KahirC. 25 ( A.A ) Orta Şark 
lnıııliz b .ıt ım 'lda ı ııc ral W ı· 
veli, Yun :1 or· ulan ba tuman la· 
m ı(l'neral Pan" asa a itıdakı me
alı eöndcrmisttr 
·Orta $ rktaki but~n l<ıt' 'ar, 

G<;ricen:n alınmasından ve Yu aıı 
kuvvet!t?rınin dcrın bır lıay•a ık. 

la takibettı~i:miz d ğcr '"ları ıt ba· 
~arılarından dola v: · • f'n nara
relli tebr•klerin: bildırir,. 
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Balkanlar Majik sinema ta film 
kaynaşıyor Türk Anonim şoke«• dm:. 

ı 
Şirket h.,.,...eti idaresince Sirtretin 

<lltaalıaledm -ı feshile hali tasfiyeye vaz'UMl karar 
kar,ı bir hareket ifade ettiği kili verilme5i için hev'eti .. um~ivenin 
d~recede açıktır. ~'.12(~ tarıhıne musadif c~-
Alnıanya, Japon) adan sonra, tesı ııunu. saat 11 de suretı fe~lll;a-

Sovyet Rusya ile •ııij~terek hudut- dede ıçtımaa «a:ar ~ılm~. 
la. ı bulunan Macaristanı ve Ro- Bınaenaleyh vevmı mezldirda Sır
rnanyayı pakta sokmakla iki cep- Y •t in ~rkezi idaresi olan Galatada 
heli hir siyaset takip etmektedir. , Kurkçübası hanınd~ (15) n1llrl.aralı 
Cephenin biri İngiltere ve mütte- odada toplanıl.acaı:ımdan Şırket 
(iklt>rine, ikincisi de, Sovyetlere mukavelenarnesı muci.l»nce en az 
karşıdır. Demek ki Molotof Yolda- yirmi hisseye malik olan ve ~ 
~m Berlinde Bitlerle yaptığı gö- ten ve,.a vekileten istirlk etmek ııı 
rüsmclerde, bazı miihim meseleler teyen hisaedarlann toplantıdan ev
üzerinde, tam bir mutabakat hasıl ve! 10 ınin zarfında saat 10 dan 12 
.olmamı<tır. Fakat bu sütunda bir ve kadar hisse ~enetlerini Şirketin 
çok def.:ar izah 'ettiğimiz sebep- İdare merkezine tevdi ederek mu
lerden dolayı Sovyet Rusya, Al- kabilinde dutıuliye varakalarını al
manya ile d.,,.. geçiamek mecburi- malar1 lizımdır. 
yetinde olduğu için, emrİ\ ::.ileri R U z N A M E 
kabul etmek vazi:vdindedir. Sov
yetler Birliğinin ta•vip etmediği 
iltihaklar da paktın zavıf tarafla
rından birini İeşkil etm~ktedir. 

İtalya Yunani•tanda mağlup o
lnrkea Almanya, büyük gayretler
le cenubu şarki Avmpayı, kendi 
emrine tibi bir hale getinneğe ça
lışmaktadır. Balkanlar, tam hir si
raııi tahaınlllİİl' ve kaynqma Jıe
lindeclir. 

AbiJin D-

Belgradın Sesi 

1 - Şirketin müddetinin ikma
lini beklemeksizin derhal feshile 
tasfiyesine karar vermek. 

2 - Kanun dairesinde tasf.ive 
mvamelesini ifa etmek için hev'eti 
umumi'Veve münasip ııöriilecek 
'!liktarda tasfiye memuru tavın et
mek. 

3 - Tayin ediltt!'k tastive m.,. 
murlanna verilecek ücretlerin milı
tarını takdir ve tavin etmek 

fstanbul Asliııe ikinci Ticam 
1\-1 ahkemuinden: 

Kasımpasada Havuroaşı ca<ldı!
sinde ~O No. da mahrukat mal(azası 
sahibi Mazhar Çakır vekili avukat 
Aziz Nasi tarafından Büvükadada 
Kad1Yoran caddesinde 67 numa
rada Cemal Sipahi ve aynı ma
halde füdavet Sioahi ve T.,. 
kirdaiiında Zafer mahallesinde 
13 numarada Zehra Küçtikdalıııc 
V1! aynı yerde Salili Kücükdalıııc 
aleyhlerine ikame olunan davada 
Tekirdağ 'belediyesinin 7 plaka rnı
marasında mul<ayyet Oııel markalı 

(Bef t.ra.fı 2 DCi aayı..cı.) 
7&11 e'-. Kendi&i neluodar muh
teriz olana olsun ni~ayet tarihi 
saat l11aliU ediı>ee vazifesini yap
maktan çekinttek değildir. Herhal
ılc Bclcrat &ueteler.inin nepiya
tındaa - ki hu meyanda Bırvatlann 
fikirlerini yayan matbtuıt da var
iır - iN ıD<'mleketin bütün Juımşu
Jarile iyi &eçinmek ve sulh halinde 
k•lmık anuu.nan toprak.lannın 
Camaaiyetine dokunulursa yine 
ılevam ed..->:.:-: istilıra• etmek 

~-- • kamvonun vedi adle tevdii hakkın-
hnkiru yokhu. İtalyanın Y1111anis- da mahkemenin 940/96 d'lSVa nu-
tana taurua bile Belgradı ihtiyat marasile m.ukayyet tedbiri ihlivati 
ve llitanıfl•\ yoJıı.ndan ayınnadı. talebi iizerine davacının silki mül
Fakat keneli arazisine söz diken- ltiyetine j?eÇJJ1İı; bulunduiiu bildiri
ler om... lıu :ınütecavbin elini kı- len manızzikir kamyonun yedi adk 
rac:ağı anlaşılı::ror. Esasen SIJ'plar tediine karar verilrnis olduiiundan 
ıızun tarihlerinde nekadar ciddiyet bu yüzden rnü l~vellit zarar ve zi
Ye ttdakhlıkla müeadele ettikleri-

yan ve mahrumiyeti karı talep hak-
ni &öetermi41enlir. Dört sene va- . 
tandan ayrı ve ııeyyar bir ordu ile kı . mahfuz kalmak sa;tde e"."el e
mahanbede - etın41er ve nihai mırde konulan tedbırın fekkine ve 
plebeyi temin etmişlerdir. Yunan- vaki hak.sız müdahalenin man'ine 
Jtalya berbi.nin bugün ıınettiği ve dava noterden tanzim edilen 
•fha bu eski an'anede ııebat et- kamvon sahf;ından mütevellit olma
memek ldıl hiçbir ıebep teşkil et- sına binaen basit usulü muhal<.,. 
mez. Her t.eaıvihün behemehal meve tabi ~tularak muhakemenin 
muvaffak olacaiı Be bedihi, ne de icrasile masarlli muhakemenin ve 
zoruridir. Maamafih Sofyanın lıir tediyesine mecbur kaldııh 150 lira 
ıer;;iiae41e atılmak üzet"e olduğu da 
biri~ delildir. Eitaraflık ve u:ılaş
ma yollarile Kral Boris o kadar çok 
menafi elde etmiştir ki bir iki mü
lakat ve seyahatle bu tecrübe edil
mi• yoldaa aynlınası bugünden 
yarıaa bekl<ın-. Bir Londra tel
grafı Almanyaıım belki Bnlgari&
tan tarıkile Selbite ineeeğiıti n 
ancak ondan 10nra şimal ve cenup
ta& tarikile Selini< e iAeeeğini ve 
bildiriyordu. Dün de i.-ret ettifi
m iz gibi bu yaluıı eıı emin bir ta
rik olduğu muhakkak değildir. 
Bulgaristan yolu Balkanların mer
ke7inde yeni t~Jer demektir. 
Her taraf tetiktedir. Gaflet " bas
kın del>rİ çoktan ı:eçmi,ttr. 

Hmyin Şiilrrii BABAN 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
~ ....... ,b ....... • 

..._, llalıl1lt Calalothı ı 
,..._.,, t' Ne.U.ToLHHt \ 

ücreti veltiilel!n tarafı hasma tah
miline karar verilmesine dair olan 
3/10/940 tarihli ve 940/243 saYJl ı 
dava arzuhali sureti müddeaalevh-
ler<len Cemal Sipahiye ırön<leril· 
m i · · de mumaileyhin ikamtı:ıiihını 
terkeıti~. nereye ırittiltini bilen ol
madıitı ve adres dahi bırakmamı · 

bulunduihı yolile bilii tebliğ iade kı
lınmış olmasına binaPn su suretlo 
ikaınetıraru meçhul bulunan Cema 1 
Sipahiye işbu sözü geçen dava ar
zuhali sııtttinin ilen volile teblii!i 
ne -karar verilmiş olduğundan kev
frvet IEtıliii makamına kaim olma1' 
üzere i!An olunur. (657) 

- Çocuk Hekımi 
Dr. Ahmet l.kko1uılu 

Takııim-Talimhane Palas No. ' 
Pazardan maada her gün taat 
15 den aonra. Tel: 4•1127 

İstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Zit'Mt nıelt.ei>i bay....,,.,tmın ihtiyacı olan ( 16) ton teksı!ır ince kepek açılı: 

ekmltmeye k(IJUltUftur. M..ııuımen bedeli 960 liradır, İhale 10/12/940 Salı 
eüoD sut il de mekteple Y•ı>tlaaıkm. İıılekı:Jerln yuzde yedi buçuk temmat 
paraJariJe birlikte belli günde mektepteki komiayona mtiracaaUarı. Şartna
m<ıoini İııtanbul Ziraat müdürltlğ\mde ve meklep muhaslpliğinde gönnelerı. 

R.A D v·o 
26 2 ci Teşrin Salı 

8.00 Pı oeı aııı 

8.03 Müzik 
8.15 Ajans 

8.30 Müzık 

9,00 .ıı:v kadını 

12.30 Program 
12.38 lllü•ik 
12.!iO .AJaru 
13.05 llltizik 
H.00 Miı7.ik 

18.00 Program 
18.QJ Müzik 
18.30 Konwıma 

18.46 Müzik 
19.00 Mllzfk 
19.30 AJans 
19.46 Müzik 
2Q.15 Radyo 
20.45 Milı:lk 

21.30 Konuşma 

21.46 Mll%ik 
22.30 Ajans 

22,45 Müzik 
:.13.00 Müzik 
23.30 Kapanış 

İstaoboll ne.ind İtt& MNDvhıiaa
daıı: 

939/2022 sayılı dosya ilzerinde Neca
ti Suar vekili evukat İbrahim Akçeye 
har<: ve masrafile 283 Ura 40 kuruş J 

bon;lıı bulunan Beyoğlu Osman bey ı 

Rumeli cadde.si Atitap apartımaıu 4 ı 
No. da oturan Ahmet Muhtar Kevaki
binin haczen paraya çevrilmesinP karar 
verilen ve üç ehli wkul tarafından ta ... 
rramına 4000 lira kıymet takdir edilml, 
olan ~i:aziçi Kuruçeşme üstünde Zin
cir1ikuyu cadde:ti eski 3 yeni 15 eskiden 
bağ halen metruk bahçe ve bir tarafı 

·-- SANTA --· 
1 • 

----~ bilba- çoc:al::lar tarafından alrnmaıı 
kolay 'Ye müeaair bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kartı sayet tesirlidir. !Sanak Solucanlarının büyüklerde 
'Ye küçüklerde sebep olacaiı tehlikeler cöz önüne alına
rak Solucan haıtalıklarında bunu kullanmalan fe.idelidir. 

Heklalerim.l&e Ye haJknıusa la•.sl.Je ed;Jw. btl :m.kt b 1
•• ._ 

ees•h•=ed:e blllt1au, 

KUTUSU 25 KURUŞTUR 

İstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Mıllt&n 

Kilo 

7000 
600 

1000 

Jkbt-T Jtllnya Tatarı 

iabJDln flak Ll. Kr. 

15 ku. 1050 
80 480 
t-0 400 

Teminat. Clost 
u. Kr. 

79 Marot (motörln) 
36 MobileyuJ-B B (ve benaeri) 

30 Benzin 
Yukanda cins ve mikdarı ve muhammen bed~i J'a.zıh mevaddı mtJftemile 

kabı mektepten temin olunmak ve mektepte tetıllin alınmak suretile açık ek. 
•iltmeye Jı:oıımuş\ur. İhale 9/12/94-0 Pazartesi günü saat il de Halkalıda 
mektepte yapılacaktır. İsteklilerin belli günde yilzde yedi bll('Uk teminat :ra
ralarile birlikte Ha1); "' hda mektepteki komisyona milracaaUarı. Şartnamaini 

İstanbul ı.irMlt müdlll'lüğünde ve mektep muha.sipll~ görtnelerl. 

~;:zve:,:ır~~ ... =~ b~!ıı~ ıar: Devlet Demir Yollan U. MüdUrlüğünden 
tarafı ölü Refit paşa vereseleri Orman- •••••••••••••••••••••••••--•••il lığı bir tarafı umum1 yol ve 4 tarab 
Orta.köye giden yol ile mahdut, zemini ! 
haremeynden mazbut Sultan Beyazidl 
Veli vakfından kayda göre 58 dönüm j 
olup n.nıf hissesi 6 s<>l ıi m itibarile iki 1 
ııehimi ile nı.."1ı dJteri 240 sehim itiba
rile 94 ""hminin açık arttırmaya çıka
nldığı cihetle, 

1 - A~ık arttırmasınm 20/12/IMO 
Cuma günü saat 14 den 16 ya Jı:adar 

dairede tcrasile hisf:e itibarile muham.
men de~erinin % 7~ tini bulduğu tak
dirde alıel!ına ihalesi icra ve bul.m.azsa 
en çok arttıranın teahhüdü baki kalmak 
şartıle 15 gün daha uzatılarak 30/12/ ı 
940 Pazartesi günü aynı vakitte daire
de yapılacak arttırmasına en çok arltı- ı 
rana ihalesi yapılacağı, 

2 - Arttırma şartnamesinin thalesin- j 
den itibaren on &ün sonra dairede her
kesin görebilmesi lçln açık bulundu
rulacağı, 

3 - Varsa ipotek sahibi alacalı:lılar
Ja diğer alblrndarWar ve irtltak hakkı 
sahiplerinin hak ve alakalan ve hu
su.sile faiz ve masraflara dair olan 

iddialanmn illinden itibaren 15 fiin 
içinde evrakı müsbit.elerile icra da-

Muhammen bedeli 18900 lira olan 15.000 M3 balast Aly<XI -~ bat.. 
tı üzerinde kim. 40 ocağında lhzan Jalnin 2.12.940 Pazarteai ıünüıı saat 15 de 
kapalı zarl UIUlile Alyon yedinci ialelrne mildürlütü biıı88Ulda ebiltnıesi ya
ıııacaktı.r. 

Bu ile ıtrmek isteyenlerin •Hl 7> lira c50• kuruşluk muvakkat teminat 
ve mahaus kanunda tayin edilen vesikalarla teklif melduplanm a1Jll sUn 
aaat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Eksiltme prtnamesi Jaletme l<omllyonuada panııız -.it alınabilir. 
(10763) 

* Muhammen bedeli (1850) llra olan 3000 adet gl!mıııe kapı lı:llidi (hem sağ 
hem sol taraf için 70 m/m ilk) (3.12.1940) Salı günü saat (10,45) onu Jı:ırk 

beşte Haydaı'pafada Gar binası dahilindeki lroınlsyon !andından açık elı:silt... 

me usulilıe sabn alınacaktır. 

Bu ile cirmelt ialeyenlerln (123) lira (75) lruruşhılı: muvakkat teminat ve 
kanunun tayin etilli vesaikle birlike ekail\me ııünü saatine Jı:adar _ lı:oıoiqo

na müracaatları lhımdır. 
Bu iie alt prlnameler komieyondao par9Sl% olarak dafılılmaktadır 

(112:9) 

lstanbul 4 Uncu icra memurluğundan 
Evvelce Emiminünde Reşad.ye caddesind9 Rıhtım 
hanında 9 numarada mukim iken halen ikametgah 
adresleri meçhul bulunan Hüseyin Nafi ve Halim'e 

iresiM müracaat etmelttl alr.sl halde Hazın' 1· ali iz-' t •-• _.,.,_ 1 "-!i Muhak t M"d" , . . . . e m yeye t1..1e en ıs\ 4-UUU .ı.vua ye ema u ur-
hakları ve ıddıaları tapu aıcıllerlle sabıt . l"ğü' t aiından "" tem 1340 tarihli- 6794 ılı N di u ar ~ muz ve say oter sene -
olmadık~• ""'" bedelinin ııey!apn...,._ ne müsteniden 30 bin liranın faiz ve ücreti vekalet ve icra ınasari
dan hariç kalacakları, file birlikte 28 temmuz 1340 tarih inden itibaren tahsili için merhun 

4 - Arttırmaya if!lralr. edece& olan- Jıulunan Türkiye vapurunun para ya çevrilmesi talebile tanzim edi-
ı.rın gayrimenkulün muhamn.en dete- lip yukarıdaki adresinize gönderil en rehnin parayQ çevrilmesi yo-

!1ln hisse itibarile % 7 5 nish<-tind !undaki ödeme emri adreslerinizin meçhul bulunması ha.sebile biliı 1 
• k . . ' . e tebliğ iade edilmiş ve zabıta marifetlle yaptırılan tahkikat netic.,. 
·X!Y a cesı vermelen "•Y• mılll bir s' " de de adreslerinizin bulunamam ı.ş olduğundan İstanbul İcra hakim
>,ankadan. teminat mektubu getirmeleri j lıf!:ince ödeme emi;'l~rinin üç gazete ile bir ay müddetle ilanen te-bli 
·nzıa bllgı edmmck ıstcyonlenn el kon- ı ğine 18/11/940 tarıhınde 940/4:03 esas ve 940/91 karar numarasıle 
.,,. raporu""" ve prtnameslnl telkllı: karar verilmiş oldu"'undan işbu ilanın tarihi neşrinden itibaren 

· d · 1 1 · !üz illin 1 meı;kfır müddet içinde sözü geçen borcu ödemeniz veya ta-
ıçın aıreye ge me erı umu (

65
;) kip talebine karşı bir itirazınız var sa tebliğ tarihine" ·n itibaren yine 

unur. ı ayni müddet içinde bu itirazınızı bir istida veya şifahen i""a dairesi
ne bildirmeniz lazımdır. Bu müddet içinde itiraz etmez veya muay

İmtiyaz Sabi!ıl ve ,l;eşriyat Dl- ven müddet içinde borcu ödemezseniz rehnin sat:lacağı ödeme emir
rektörü: E. lZZET. ı:a'11dı/ıı :!'Bl' ı ıer: tebliP.i makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

SON TELGE o\F Uasunl'ri. 94-0/2651 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden 

cm.ı Mik\an 
Cotu A1l 

Mütenavib cereyan kitabı 

Muhammen 
Fla\ı 

Lira Kr. 

forma tab'iyesi 40 20 Fo. 32 00 
Şekil, cetvel, kılişe 20,000 10,000 S2/M 02 
Cildıye 500 adet 45 

Bede il 
Cotu A., 

Lira Kr. Lira Kr. 

1280 00 640 
400 00 200 
225 00 225 

1905 0() 1065 

Muvakkat 
Teminat 
Lira Kr. 

142 8P 

bıaıe l'ÜD .,. 
Saall 

1. - Mektebimiz tE'drisatı için c500 • adet Mütenavib cereyan kitabı tab'ettirilmek üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme, yukardaki gUn ve saatte mektep müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır. 

2. - $.ırtnamesini ~örmek arzu edenJer mektep muhasebesine müracaat etmelidirler. Eksiltmeye iştirak edeceL 
)erine 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vuırıarı haiz ve Ticaret Odasının 194-0 belgesini hamil olma_ 
!arı lcizımdır. 

3. - Muvakkat teminatın teslim yeri. İs. Yilk:sek mek~ler muhasebecillğidir. Eksiltmeye gireceklerin muvak. 
kat teminat makbuzlarıle veya banka temınat mektuptarile ve bu işe benzer iki bin liralık i$ yaparak bqardık.larmı 
gösterır vesikalarla bellı gun ve •atte komisyona ınüracaaiları. «11067> 

G E N 
Görünm~k 

MÜHİM BiR 
sayesinde banqakluldarıı 

nihayet veriliyor 
BU TECRÜBEYi 

YAPINIZ 
Heşhar Itır efJd mü•+ ı f.anlm

llaa keşi! Ye sene h&Jonalann clld n 
ll~terindea kemali lliaa lk lollı..I 
ed:I• Ye bir ce-e kmm tase ve at cll
d- 1lll5llrlanna •ıı.abllıı olan dlİO
CEL> tabir edilen kıymeW ve yem ,,__ 

bor. halihazırda cil4 llMUru olaa -be 
renttelı:I Telkalon u-1 leTltlblne lı:aı'lt
bnbluflar. Bil aqam, ya,lmazdan •nel 
oilröıı.il:z.. U7•dufuıws - daldlla DP

tı.la elldlnls be kı:rmeW ........, -

ister mis'niz? 

edip ı.esı...- ... ....,. sabah ııaatlllo 

anda eUdlnis, daha "''· clahı> - prl. 
DMe1ı. ve cmtleşerıelri!'I". 

Gliadiislerl, b"7U (yafsız) Tok .... 
kremi lı:1111e.nıııız. Tnlı.lblndekl bey 
lleı Ye lnnrYellendlricl UDHrlar, .... 
nllfn ederelı: ıtı&ll pyrloaf _..,ıldl 

lllnt ..., siyah noklala.n ~ ecltt. ~ 
......,.deri ulı:lattmr ve bu ıaretle elJ. 
dlnJd beyaalallp umutabeaktu. Ba ... 
alt tedblr oa7esiııde her :tı:.dın bir lıaf 
- -'-l>Hlr Ye .,ene k,.lann bllf 
.,.... ecleeeit .. 7,.... ba7n't bir elW -
bir te'ıe mal~ ol&bWrslnb. 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndıA 
1. - Keşif, şartname ve plAnı mucibince idaremizin Paşabahçe müslı:lral 

fabrlkallllda yapılan revir ve Çocuk Yuvaaı ilana! illeri kapalı zarf UOUW. 
eltsill.ıneye koom111tur. 

11. - Keşif bedeli 12406,19 lira muvakkat teminatı 930,50 liradır. 

III. - Eksiltme ll/Xll/940 ~ba günü saat l~ te Kalıataıta levazım ve 
miibayaot 1Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV. - Şartname FÖZÜ ıeçen levazım ~ubesl veznesinden 62 kunı§8 alınabi
lir. 

V. - Münak&MJB girecekler mfilıürlQ teı..lif melı:\uplannı Jı:anunl ,,_ııı 

ve % 7,5 güvenme parası makbuzu ve ·a banka teminat mektubunu ve prt .. 
namesinin cF'> fıknwnda yazılı vesikalarını ihtiva edecek kapalı 23rfla.nnl 
ihale günü eksiltme saatinden bir aaat evveline kadar mezkür komi>yon ba,_ 
kanlığına makbuz mrılı:ııbilinde wrmelerl l6zımdır. c1!197t 

Güzel 
Olmak 

için· 
Her ..,.ı.,. enel 

nlaluıtli ve parlak bir 
t...e, leltuiı ,.. dlm
ırta lıir cilde ..Bit 
olaak lizaaclır. 

KREM 
PERTEV 

Slıria M eiı.ü.i ıri 

rt•elle~tirir, p.14e· 
leri•i bealıyerek ••· 
ı...lırır. 

40 •~- elik bir tecrübe mahsulö oJan KREM PERTEV te~ 
ve yapalq tanındaki incelik ılela;rıaiyle, tenin. ful• yoiluı
masma maııi olur. Yağsız olarak husml tüp Ye vuolarda -

lılır. 

lstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden : 
ZiraA.t mektebinde mevcut 33 ton kaplıca açık a.rttırm.qa k•uw• 4tm. 

Muhammen bedeli 980 liradır. İhale 9/12/lltO Puarlıelıl IÜDÜ oaat 11 de meı.. 
\epte yapılacaktır. İıılelı:lllerln belli cfu>de yüzde ;reeli buculı: lenUDa\ para
larile birlikte mekteptel<i komisyona müracaatları. Şa~ni İ.-1 
Ziraat müdürhi&ünde ve mekleple mubasiplikle görmeleri. 

B Ü Y Ü K T A R İ H İ . R O M A N No: 61 Ahmet Bey kadını teskin etti. Ka- İstanbula gönderilmesine karar verildi 
Ve, çocuğa da 11kı ııkı lcobihat ~e

rildı. 

Dediler. Sultan Silleyman, sevaili Si- ••••••••••••:.•••··~---------~· 
dın: t 

- Büyük oğlumun narı hasretile 
ciğerim yanmakta ikc:-ı diğer evıatıarı .. 
mı yanımdan ayırn1am. Amma k.urbu 

ll'A bir' 1 : r 'Ilı :1;1 :J i it ;1 ;1 i : lı •J~l 1 ~=~~~\e k~~~~~,:~~:r1:1m:;7·c~'.:n 
. , benJmçın mehcur olduktan sonra ıerek 

ölsunler, gerek padişah dirliğile djrilsin-Yazan: M. Sami Karayel 
ler, olcan, andan cihan, cümlesi kaaım

toplanacaktı. Bu vazifeye Ahmet Bey da yelaandır. Sokullu Jllehınet ap, yüriiyordu, yük_ 

oelıyordu. Sıraalle rik.lbdar, çuhadar, ve 
tıillhdar oldu. 

Slllhdarlılı:, ıarayın en büyülı: ıııemu
.VeUerinden..!i; Adeti ~nci va
citesiydi. 

GôTill!lyor ki, Sokullu Mehmet a.ta, 
u zaman içinde Kanuni SUJ\an Sliley
•anm bu bir bendesi olmuştu. Ve, ma
Hyiııc.isi makamına çıkn:u3t.ı. Artık So

kullu böytlc:U bir adam olmU11u. Yaşı 
.. ilerieni,ti. 

Sokullu Mehmet ağa, Si.18bdar ağa 
nLitesini bihakkın yaptı. Sarayı hü
ml~.Yunda müth~ bir nüfw.u vardı. 

Sokullu Mehmet ağa, anasını, baba
mıı. kardeolerini papas dayıaını İstan· 

tula ve sarayına getirtmek lstiycırdu. 

0 IU'acia Booıı.a vıl.lyol.i.niıı ha.ı-•Cı 

namında biri memur olmuştu. Diyt:1rdu. 

Sokullu, memleketine vardıiı. zam.ın Sokullunun anası diler çocuklarını 
ailesinden kimler kaldığını, ve batıA yollama.ğa kayamıyordu. 
kardeşleri vana, alıp geürrnesi:n.i .At... ' ~ilnkü, llıristiyanlık damarı kadını, 
mel Beyden rica etli. Miıslümanl•ra kartı kin ve, adavetle 

mukavemete .evk.ed.t;Jordu 
Ahmet ky Sokullu kaza1U1a ıeld4 · 

aordu, ınal etti. Sokullunun anası da. Fa~at, Sokullun~ emri. Ahmet Beye 
le.at 1 ıdı. Şaka değil Sil!hdar Solnıllu 

b<ıbası. da aai! olduiunu, iki de küçlllı Mehmet aila emretmişti. o ne decil 
kardeşı bulUDduğunu öireodi. 1 d Ad .. --••••'- '_,._ ____ ".: 

7apı maz ı. ewı ~· ............u ıanu-ı 
Ahmet Bey, Sokullunıın anaıwıı bul- gibiydi. 

du,. &örılll. Sol<ullunun mevkiinJ anlat- ı · Ahmte bey Sokullunun emrini ve ~ 
h. Istanbuldalti saraylarından ve pad.1- emrin ne demek olduğunu kadına an· 
sa.hın başmabeyincisi lTM!vk.iinde bulun- La.ttı. Emir yerine ıetirilecekti. 
duğunu bildirdi. 

Soku1Rınun anası, sevincinden ne ya. 
p.aco.ığıru pşırdJ. Ji'akat, kadın öteki ÇO' 

cuklannın da a lın acağı.ııı aannederek 
=1~ ~i.ıdJ. 

. -

Bir gün aile erklnı toplandJ. Uzun 
müzakere yapıldı. Nihayet SokullWlun 
t>abasile ortanca kardeşinin İatanbula 
&itmesine, kUeük: kardeşine en çok ben. 
...,,en aıı:.ıcuadeslııin küçulı: ka.ı-ıleoi dıye 

kendisi.ne soruldu zaman: 
- Küc;illc kardeşiyim .. 
Diyecektı. Fakat pek küçüktü. Ahmet 

Bey kendileruıi İstanbula doğru yola 
çıkardığı zaman at ü:Eerinde bıle dura .. 
mıyordu .Bu aebc~le mahleye bindir· 
mişlerdi . 

Ahmet Bey, kafileyi İatanbula getir
di. Siliihdar ağa babasını ve kardellerini 
CÖl'ÜD<e ııevındJ. 

Solrullunun babesı ""'11'1nıştı. Sarayı 

padıpbide bulwıUJ'ordu. Otlunu bafm
da sanğı, arkasında samur kürkü, al
tın ve pırlantalı dütmelerle müzeyyen 
gönııüştil. 

İlı:ııımlar iltlhtlar devam etti. So
kullunua ~leden haberi yolı:lu. İkl
otnl de Jı:ıırdqi &llllMdiyordu. 

Sokulhı, sözde Mil&lüman !dl. Fakat, 
m>a l4arunı w lçiDde ııaklı dlninl unut
~tı. 

Solrullu, k•rdetlerlnln terbiyesine 
bizzat bakıyordu .. 

Bir Y"~ çoculı:lar Kanuni Sultan Sü-
1eymanın huzuruna çıkarıldı; 

- Bunlar SilAhdH 14ehmel ata kulu
nuzun bırader!eridır. 

~hd=üz ::~:::e::ı:':,:~ı ·- lsfanbul Vakıflar DirekförlUQUnden 
mireye alınmaları münasip delildir. ••••••••••• .. ••••••••••••••m•• .. Bir mıkdar Galatasarayında ulüm ve 
tekmil rüsum ile lstidadJ tam (1) bul
çunlar, badehu bu canipte olan has sa
raya alınsınlar. 

Diye irade ~ledt. İki çocuk d~riuıl 
bir kapıcıya verıldL Galatasara.Jma 
cOnderlldi. Emri padişah! Jdi. Artılı: ,._ 
na, b.aba di:ııJenrneodJ. 

Galatasaray atası Ahmet alaya -
lim edildi. Coc:uklann kim olduklan 
da kerıdJııiııe anlatıldı. 

Solrullunun babaaı. da bafln• bir •
nlı: sararak Jıl!loliiman edllnlWll. 1-
de konulmuştu. 

- CeırıaleWn S- ky. 

Orlanca kardePotn ad'ı da: 
- Must.a!a ... 
Oldu. Fakat Muslafa G&letaq-

clevam ederl<m öldü Soluıllu bu. fe1AUi.. 
ten mütees>lr oldu. 

(Düa _, 

(1) Gal&laanı7 o - - ei-
1.an.lar mretıtM Ulf. ~ v· , ı n 
INl.rada tuWN oıu0 ... ..ıu., 

• 

ıtume<I 
L. K. 

171 84 

200 00 

417 10 

112 • 

4H 28 

lMll 80 

p~ al<(leSI 

L. K. 

12 90 CartıyilleD11'11e Uııcuotıu sokatırıda 28 1'o. 1u cJI» S 
tamamı 5802 

15 00 CarJıyıkebirde ~ Basmacalıır oobğmda n,'11 
No. lu dtiklı:Amn tamamı 7028 

12 00 Cariambada EK i Cebeciba§ı ,...u "fiovkliader _..._ 
ıiade l\4anytizade ool<ağında 163 atik :ıo:ı cecüt He. Jıl 
llç odalı alıfap ""mıin tamamı 71139 

81 IO CartlJ'ıkebircle PeTdotbçı hanı sokatmda 25 No. lu dGJt:. 
kAnın tamamı 7183 

15 00 LA!ell<le etki Mollakeslel J"'Di Xemalpoşa malıell.....,. 
Taşban Ust katta 30 No. lu odanın tamamı 10377 

il 00 Carııyıkebirde Kürkçülerde Rebill"'t bam alt katta JI 
No. lu odanm tamamı 7193 

18 10 ltumkapıda eski Mtthsinehalmı ;ıoer:ıl Saraç İshak -
bııllesinde Şakir ekndi çeşmeai sokJl,{ıında eski 9 ,..., 
16 No. lu 81 metre mW'abbaında bulunuı -..anın -
mı 804 

Yukarıda ,..Wı eoıWc sat.imale üzere (15) ıün müddeti~ açık o.rt~ 
ÇJkacilmıjl.>r. İba.leoi 12/12/940 Perııembe ırtınn saat on beşte kra edilecelb'• 
deu lstel<lilerin Çemberlit~ta İstanbul Vakı!lar BalmlldüriYeli MahhllA\ Jtr 
.lııem.iıMı! mürpcaat.l.arı. ( ı 128.11) 


