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Bulgaristan doğ- Ticaret Vekili Nazmi 
ru ,,_:1:_,::.Y: T opçuoğlu istifa Etti 

Yerine Parti i~are heyeti azasın
dan Mümtaz Ökmen tayin edildi 

italyanlart 
Elbasanı 1 
Boşaltıyor 
Yunanlıların Ergiride
ki ileri h.rekih İtalyan 
takviye k.ıtalarının mu
kavemetile karşılaştı 

Şimalde ve sa
hilde Yunanlı-
lar ilerliyorl~r 

ı l 

Atiııa, M (A.A.) - cB. B. c.>: 
Atinaya seı..ı beıın baberkft IÖN 

itaıyanlar l!lbuanı lahliye ~ 0..
~rciır. 

4 İTALYAN -- b1J1A 
llDİL)IİŞ 

Atina, • (A.A.) - cB. B. C.> : 
Reuterill muı..tııırine göre; ıı!mdly• 

<adar 4 İtalyan fır!<uı Yunanlılar ta
afından ~ ubı>tılıP imha e
; ilm~tir. 
YUNANLU.All iLJııti JIAJlmETLll

ııİNE DEVAM EDİYORLAR 
Atina, 26 (A.A.) - Yunan teb:ııtl: 

Bıdgar K.nıh BOBIS 

IYAZ SAATİ -Vekiller hegeti ay başından 
itibaren tathika karar verdi -Resmi dairelerde me•ai saatleri değişti 

Ankara, 26 (ikdam -1ıabirinden) - Vekiller he
yeti bııgiin Bıqı>ekil Doktar Relik Saydamın riyasetin· 
de toplanarak 1Jıklarm karartılması tlolayuıile Birinci 
kiinunım ilk ııünürnlen itibaraa eaatlerin bir saat ileri
ye alınarak ya saati t.atbikine karar lleTmİftir. 

Ay ba,uıdan itibara. ,...... daire oa müesaeaelerde 

Bulgarlar meaai eaatlerinin 9 d-1Zoa1Jbapıktan17yekatlar 
devam atmeai de Veltillar .iıa,yetİıKc lıorar alhna alın-a 10 akta -ml§-hr.~-------1 

ç p 1 k .. d.. b Girmiyor şı son urme ta.t i. -lngiliz Hariciye 
Nazırı beya
natta bulundu 

katında muvaff akiyet siya.etinin lıuvu.t hal· 
ma.ı, elbette bni .de 
lllemnun eder; Bulgari.
lan bu yolda yiiriiJ~k~ 
Türkiyeclen en buyük 
dostluğu ve en eamirrri 
Jltİizahereti göreceğine e

~ğlu ist;ta etın.i.ş ve yerine Ankar. 
meb'usu Mümtaz Ökmenin tayini 
vüksek t.ısdika iktiran eylemiştir. 1 

Kıt'alarııruz ileri hareketlerine de- · --------------

Vali, muhtelif şehir mesele
leri hakkında izahat verdi 

min olabilir. ......DAM - Mütaz Ökmen, Cum-
J hıniyet Halk Partisinin en kuvvet

li ve genç unsurlarından biridir. 
Ken<lisi esas i\ibarile hukuk tah
sil etmiı;tir. Üçüncü Büyük Millet 
Meclisindenberi Ankara meb'usu
dur. Halen Partinin umumi idare 
hey'eti azasından bulunuyordu.' 

vam edereıı: bir kaç yeni meni ~a1 Bazı şartlar mukabilin-
etmişlerdir. .. -----

Yazan: Abidin DAVER 
lf::9) ulgaristandan eelen yeııi 
19) haberler, komşu nıenıle-

Mümtaz Ökmen Partide kendısi-
ne büviik sempati vapmı.ş, ateşlı 

Düşman lıoyyıutieri memı.ııeım 1t de,harp sonunda Bulga- Halkın gösterdiği 
tarafında bir Jıı:aç ~hir ve köyü bom- ı--------------
bardıman etmişlerdir. Bir kaç ölü "" ristunın tamam İ yetin e d . . i 
yaralı vai-dır. A' kerl hiç bir he<tm lsa- hu""rmet d k ISlpl n Olgunluk 
bet vaki olınamııtır. temin e ilece ı-----------

İTALYANLAR YENİ Bbr. BAT -·-------------

Atina, 26 (A.A.) - <B. B. C.>: Lon<lra. 26 (A.A·) - Balkan 
takdire şayandır 

kette, matera n harp 
havasu>dan ziyade, aJdıselinıi~ ve 
barııı ruhunun h:ikım olduguıtll 
r:österiyor. Gerçi, Bulgarlar ausm· 
d~ da, Almanyaya miitevecci.b.' ye
ııı nizama girmeğe mütemayı~ ve 
Ege deniııııe akaıı .11ulgar nebirle
r1nin ko, larına inn1ek ihtirasını 
besliyen ·ııolitikacılar vardır; fakat, 
vatanlarını hem kaııh bir ma· 
c~ral a atruak, henı de, takılanları 
gıttilı.Çe artan yeni nizaa boy~du
rııı;una boyun uzatnıak istem!Y"?" 
ler de m•vcuttıır. Bu ikinc~erm 
•k>eriyeıte olduğuna, Bulg~r_ıstan 
hnlkıııın kahir bir ekseriyetını~ de 
bunlar'Jl arkasında bulwıdufUDR 
şüphe yoktur. • 

i zekasile, yorulmak bilmez çaLs
kanlı.ğile ve bilhassa kuvvetlı hİ~ 
tabetile tanınını.ştrr. Şimdiye ka
dar uhdesine aldığı b ütün hi2lınet.
leri daima muvaffa.k!yete isal ~ 
miş olan bu genç. VE keskin ınkı
lap, .'"·''· bilhassa ahvali hazıra do
layısile büyük mcsai}e ihtiyaç 
gösteren ve memlekc t ticaret ve 
iaşe işlerinin tanzimini kadrosu i

TEŞKİLİNE ÇALJŞJYOll.LAR \ 

Son haberlere göre iıaı,anlıırın rica- meselesınden kı~ca bahseden Ti-
( 

A •k S 4. s·· 1 d ) mes gazetesi, ezcumJe şunları )°az. 
4-' ası a. , n. c kt dır ---<>- ıma a : 

1 
.
1 

1 •Kral Borisin üclü pakta gınnek 
ngı tereye kre- istemediğini açıkça bi~ . ol

masından ve Alınan hukumetının 

d • ı • de TürR husumetim daha fazla 
J m e s e c s ı . tahrik etmek arzusunda bulunma-

masından dolayı, Bulgnrları pakta 
ırirmive icbar etmek proiesı telıir 

Amerikahlara go·· re eruımiş .<ıibi ııörünmektedir. 

___ , __ _ 

Vali ve Belediye reısı Lütfi Kır
dar dün mırlıtelif meseleler hak· 
kında ııazetecilerin s.:ıallerine ce
vaben ~ll izahatı ve~!lliı;tır : 

•- lşıklan söndürme ve ma.ıke
leıne kararında halkın g-0steı diğl 
disiplin ve uygunluk savanı tak
dirdir. Vatand"'ilar kar&ra biiyii>lt 
bir şuurla riayet ediyorlar. Şimdi 
ye kadar normal zamanlarda görü 
len ~evriisefer kazaları dahi müşa 
hede edilmemiştir. bzibat ınükem 

Eiter İtalyanların ümit ettikleri 

. Harple barış yeni nizamla ~ 
nızanı arasından bir;ni seçmek iÇlD 
Bulgar milletinin revine müracaat 
e~ıse, barışın ve eski nizaın~ ~~
·~~ edıleceğini itl.iia edebıJirız. 

Yeni ~ v..ın Aııı...n Meb'- çincle top!ıyan Ticaret Vekaletine 
Jliİllllaz ömen bir loplan.lida tayini ehemmivet ve memnunivet 

.o. oiJ1"rken le telakki edilımelidir. Mtımailev· 
Aıııbra, 26 (A.A.) - Ticaret Ve- hin bu yeni ve mühim vazifesinde 

kili Aydın meb'usu Naz.mi Topçu- ide n:uvaffak-0lacai! ışühesııdir. 

____ , __ _ 
lngilterenin 3 sene daha 
Krediye ihtiyacı yoktur 

ııibi Yunanlılar teslim veya mai!.'
lfıp olsa idiler, baska Balkan dev
letleri de belki mihver ile en mü-

meldlr. 
Aytıa~ından itibaren ıe.ıbit edi

len llliaslar dairesinde asker ailele

Fransızlar 

ç unki.i, bu millet harbin, nekadar u o r 

Parti Grupu 

Dü'!__ Toplandı 
•ararh olduğunu,' Balkan harbinie ı yan 1 Y 

~ı.~:;.r; ~i~:~~n~;~i~.di:~~~i t~~: G e n e r a 1 ı' H a r ı· c ... Y e 
"~ın. adı altında ortaya atılan ~e-
Yın de ancak Berlin - Roma ınilı-

1 !erinin urab~sına koşulmak oklu- D E G OL Ve k 1• 1• m 1• z-

1 Vaşington, ~ (AA.) - Hull, 
uün beyanatta bulunarak, İngilte
reye yapılacak mali yaı c1ım mese
lesinın lley'eti umun ~ t .vesinin, fer'i l 
şekilleri münakaşa eciılmecien ev
vel. hükıimet ve koq,gre tarafından 
herhalde llSas siyaseıın Kurulması 
bakımından mütalea ccıilmesi la
zım geldiğini söy lerr.i<h. 

Hull, meseleyi henüz ne Lord 
lı>lhianla ne de Ameri k,ın yüksek 
memurlarile görüşme.:J;i'(ini ilave 

15 Günlük hadise- etmiş ve meselenin hükumet tara-

gunu anlamak için ne pek zeki ol-
~ağa, ne de çok uzağı giir~eğe --·•---
luzunı vardır. Yeni nizama gıren _ --•--
küçük devletlere b.d<ınca, bunun, d - •ti" bir 
•tabi mmetıe.. yaratmak istiye.ıı F r anı a a umı ı 
b~r düıen olduğunu •nlamakta hıç dıgw iDi ıöyledi 
bır rüdilk yoktur. Yeni nizanı Ma- alev uyan 
•aristan Romanya ve Slovakya 26 (AA ) _ Dün akşam rad. 

"b· ' • ad Londra · · il ı tav'an ve kerhen, daha zıy e . ' tuk veren hilr Fransızlar 
kerhen, Almanyaya uymak mecbn- yoda bır n~ De Gaull İngiliz ve Yu
riyetinde bulunan milletlere n1ab'- §efi Gener:r k·yetleri devam ederken 
•llS, yeni bir esaret tcrt;bjne takıl- nan muva a ~n1d1 Ainkadan Suriyeye 
lllJ ld b" . "rtıdir Ma Fransızların, ~ lru Ş. ya ızlı yeni ır ısı · • büyük rol oynıyacak bava v-
earıstan da Romanya da, Slovak- kadar donanmadan ibaneUe 
1a da, BüyÜk Harpıen sonra, kas- vetlerındebn avk:l~ olduklarını tebani2 
ıne C n ta~ mahrum ır , 
b n .~ey_a tanıamen erm~ . ... ettirerek ezcümle demiştir ki: 

a.lckünmnden kurtularak ıstıkl~l- <- Harbın neticeleri Fransızları u-
lerıne kavuşmuş ınemleketlerdır. k dileıini l<urtulUI• t•-
~-eııi nizam, bu milletlerin 1919 da yandırdJı:a~1.: alevi de kalblerinde u-

l"•IZandıkları istiklali 1940 da el- V\IŞturac ktadır Bu alev düşmana ve 
crııı.ı 1 k 1 1 k ti yandırma . ' b" . en a ara on arı e rar •. : . 1 • birli&:i yapanlara karşı bıdd~i 
l.' ~nıllet. ha~inc sokmak gayesıuı 1 on~n a *.. •t verici bir alevdir, Hür 

1 't'P ediyor. istiklallerine kıskanç- \ ılogurıuı um.• . şimal denndnde, 
1 la Ü~ık olan Bulgar komşuları- Ku\·vetlerımı~{ s denizindeki bahriye~ 
Ulı:t, 1\IttcarJarın, Rumenlerin ve Manş'~. ve : L'breville veya Ad
S.Jo_vı.kların Almanları sevmcdik(e. lilerimızın, Lon ra{ 1 

d ki tayyarecile
tını Ve hakiki menfa;ıllerinin onla- di.!'i - Ababa sema arın a · 1 Lib-
rı b • . . . F ansız ÇJıt'ında lta yan 
ı nıet u Canımaınak.ta o!d~lgun'!; nmızın, r ·" 'Sü. 3 tc) 
~kat zora hoyun egrlıklcrını pcka- (DPvAml Sa ... 

la hilirlr-r. l ' unu bilılıklerine göre, 
kentli rıznlarile bu leni nizaına ve r-w .. 
•~t'. ba~Jı istila ve tecavüz paktın~ ı . B LJ G Ü N 
gırınc~, kendilerinin de nuhverı r 
bnıe.tbuu mülahham tanımak m~c: J 3 üncü nyfada 
~r.yetinde kalac"klarını ve tabı • 

~~·. nıillet haline gireceklerini de ltalya Harbin 
titrler. Gerçi1 Alın.ınya, Roman- •• •• •• ... •• 

Yayı sıkıştırarak Bulgaristaoa ce- Butun Yukunu 
;ubi Dohrucayı C<'nun etmiştir. • 

•kat Almanlar, R<>ııınnyayı Bul- Çek e C e k t 1 f 
Karların güzel güılt'rı için sıkışhr 
nı::unışlardır; bunu, e\·veıa, Ro
ınauyayı tillıi lıiı· hale getirmek 
suretile kendi ıncnf~\atlerini temin 
•d~ı1'ek. sonra da l1ulnaristanı ken-
ıle · ,.., . rıue celbetl.:rck onu da ayni 

akıbete • · · ı d 11,.gratn1ak u;ın yapnıış ar-
ır. 

. B~l.g_ari an~ mihvere uyup da 
J.enı nıı;ıın·t \:e altılar paktına gi-

(Arka.s · ·· de\ 

Yazan: 
Emekli General M. N. 

OYARINO 

MÜSAHABE 
Yazan: Mahmut Yesari 

• • • fından henüz fiil bir leti.k saiha-
1 e r ı ı z • h e t t ı ısına sokulın. amı.ş olmakla . berabe. r 

yakında böyle brr safh~ya girece
Ankara, 26 (

1
A.HA.) -:- C. H. P. M.eclis ğini tahmin eltiğinı hildirmi!;;tiı. 

Grupu Umum eye1ı b\lgün -26/11/ H il J h son Kan ·ı b"t . . . u , o n unı c ı a-
1940- saat 15 de Reıs vekili Seyhan fl k kanunu kon"• ·• t· f d 

b, H'l u . ,_,.._._ ra ı ,, ara ın an 
l\1e usu ı mı ran ın re~de top- tadil edilmf'.ksizin vardım imkanı 

landı. . . . _ .. olup olmadıfıı hakk•nda yeni bit 
Cel:ıerun aç_ılmaamı mti\eekip kürııu- tetkik yapmadan bcr fıkir beyan 

ye gelen Harıccye Vekılı Şükrü Sanıc- edemiveceğini söylemıtt r. 
oğlu son 15 günlük dunya llİ.)'asl hlldl- Hull. İngiliz Antıllt•• adalarının 
;elP.rinden bizi alakadar edenleri izah A.meri.kava devri ile mPS<:denin hal
etmiı ve bu mevzular etrafında mUte- ]edilebileceği hususunda ortaya a
addit Meb'uslar tarafından sorulan BU- tılan gavri resmi fikir hakkında 
allere tatmin edici cevaplar """11llfilr. mütalea vürütmel<teı. ımtina et-

Ruznamede ba~ madqe obnadıi!ı miştir. 

ıçın riyaeetçe aaat !fi da ·~• nllın- Nevyork, ~ (A.A.) - - Assoda-
yet veıilmiıtir. (Arkaoı Sa. 4, Sü. 4 de) 

Büyük bir kan verıne 
teşkilatı kuruluyor 
S 1 h h iye Vekaleti, muhtelif 
Üniversiteye kırk kan verici 

yerlerden 
gönderdi 

Kan vericiler h•rpte menzil sargı ve 
sıhhiye merkezlerinde çalışacaklar 

Guraba hastahane~inde tesis olunan 1 lerindeD şimd~e kadar ist.asyonumu
•Kan verme istasyonu> ahvalı haDra za t.4-0> kan verici gönde-rilmişt.ır. Burı.
icapl arı na gtire genı~leti lme.ktedir. !arın kanlannı muayene ettik. Muvafık 

Üniversite Tıp F;,ı kültesi Dekanı ol anların raporlarını Vekfı.let.e gönder-

Profesör Dr Kf"mal D~· tu bu hususta d ı k. Bu suretle kan verme i'Stasyonlan 
bir ~uha .. . ze şu iıahati vermitstır: 1 için büyük bir teşk.i.l.At vücude getirll

Sıhhat ve jçtimai Muav~et Ve. n1ek:tedir. Bu istasyonl:ir her hangi bir 
k<'letm~ memlekelinuı.lo muhtelif 1er. l (Arkım Sa. 4. Sü. 3 d.e) 

(Devam.ı Sa. 3, Sü. 3 de) 

HAVA HARBi 

Kiel, Hamburg 
bombalandı 

rine yardım işi şimdiJ<inden daha ~ teklWe beyua ı.e,.._,. lnmnt. 
mükemmel bir •ekilrle devam ede- - >•le•-olü ........ ,. direkle 

~ -- - - ıı:örün'"" cektir Halkımızın yardım husu- ·- ..... 
sundaki "lakası h .. r türlü takdiriJl ram ıne>.eleoıini Ankaraya gönder
tevkindedir. Vatandaşlar asker ai· dik. Bunun daha geniş bır şekilde 
lelerinf' yardım iı;indE gösterdlk- kanun~ olacağın: tahmin e
len yük>ek hamiyyeti hc.iiye hu- diyorum. 
susunda da kahraman askerleri- Taksim - H~ v-0!..ınun sağ 

• mizden esirgememektedirler. Hal- tarafı tamamen bitmiştir. Sol ta-

l 
kevlerinde. çalışan arkadaşlar da rafının da kanalizasyon, elektrik, 

n gilter eye hava akı- hediye 11.:>plamak işinde çok muvaf- su tesisatı ikına'l edilmıştir. Ancak 

k h f 'f (d fa-k olmaktadırlar. bet-On ve asfalt kısımlarının ;,.ı011a. 
Dl pe • l O U Şehir Nleclliıne nrilen bir tak- lini ilkbahara brrakma~ı muvabk 

Londra, 26 (A.A.) _ inailiz ha- rirle vesaiti nakliye ücretlerine Ha gördük. 
" va Kurumu hissesi olarak '""-nen (•-kası S • s·· 3 d ) 

va nezaretinm teblii(i: Dün &ece l-----------"';;.."'. ______ ar ___ a_._ .. _._u_. __ .. __ 

•-·--•••maıı•mııwam 
İngilii bombardunan tayyareleri 
Kiel ve Wi!helmshaven deniz üs 
ve tezgahlarına hucum etmiş-
lerdir. da bu Bedinin de alttan alta hir-
Başka tayyareler de hamburg ve ( --.ı. B r e. t:} er birlerini atlatmak kararını vermiı 

Willemsoord doklarıru, DelJl-Ok de- ..,.... IKılunduklarma inanmalıyız. 
niz tayvareleri iissiinu "' mütead-1~~~~~~~~~~~~~~ Rejim bakımından ne derece bir. 
dit dfü;man tav·care m~'·clanlarını birlerine yakın olurlarsa olsunlar 
bomabrdıman ·etmişlerdir. Tayyare Almanya }tal. İtalyanlarla Almanları birbirin-
lerimizden biri üssüne dönmemiş- den ay.ıran sebepler birbirlerine 
tir. d baiiamış olan sebeplerden hem da· 

Londra, 26 (A.A.> - Resmen ha- yaya y & r im ba çok, boa daha esaslı _ ve iııniı 
(Arkuı Sa. 3, Sü. 7 de) ıeheplerdir, Bu ciheti izah etınez· 

Londr•da Tahminler 

Balkanlarda 
vaziyet değişti 
Londra, 26 (A.A.) - Mussolini"nin 

ıJiradığı hezimetin bir felaket halini 
aldığına dair deliller çoğalmakladır. 

İtalyanın AmavuUuk ordusu, İtal
yan teblJtinde de itiraf edilditı veçhi-
1" ağır ıa,ylata uğradU:tan sonra timdi 
müdafaa vuiYetine ıeçmiştir. 

HiUerlıı Balkanlarda hAdiselerin la
k.ip ettiği seyirden memnun olmadıg1 

kuvvetle mubtemelc;lir. 
H itlerin. ]oz mevsiminde 'Balkanı•nı. 

bir harp cephesi açılması filcrini mfura. 
it surette l<arşılıyaca&ınıı. inanmak için 
hiç bir sebep yoktur. Bulgaristan veya 
Yugoslavya yolile bir müdahale lı.alin· 

de tesadüf edilecek coğrafi müııktilil 

bi.iyüktür. 
Türk'ler Şarki Trakya'da ibtiyat ""1· 

birleri almışlar ve hayatı menfaatlerinE: 
yapılacak bir tehdide kdrşı müsamaha 
göslenniyeceklerini Bulgar büiürne-ti. 
ne a\;ıkça anlatmı;larclJr. 

etmı·yecektı"r '· ılen önce ""nu da kaydedelim ki· 
•Avrupada bir Cennen iınpar~-

torluğunwı teşekkül, taazzuv ve 
devam.ın~n ziyade bir İtalyan iın

« •• , Zira, mldırl§ kabili
yeti nlıra inen Almanya, 
ltalyoyı «Dennler öteai impa
ratorluğu ıt mııı siliihlanna 
talim etlın-u lArulranın gö. 
.;ine girebileceğini ve ta
mamlığını mu.hol- edebile-

paratorlul:1!Jlun teşekkül, taazrn~ 
ve «!evamı Ingiltereyi rahatsız d lnT reı 
" gı ız siyasasının Avrupa kıt'· 
ası hakkındaki umumi teliıkkilrri· 
ae aykırı olur.• 
~"~:' ile 1,,giltere ara•ındaki 

so~ ıt1ıtakta Al'llanyauın iznıihl:l
li l!Jgihercden ziyade Fransanın 
ve Ita!yamn parçalan~ası ~raıı•a
dau zıyade ln&ilterenın ıstıhdaf 
ettiği gaye idi. 

Yazan: NİZAME'ITİN NAZİF Filhaka<a Almonyanın harbi 
kaybetmesinde İngiltereyi ve İtal
yanın harbi kaybetınesinde Fran
sayı sevindirecek taraflar da yok 
degildi. Faraza İtalyanın nıabv ı ~İ· 
mali Afrikadaki Fransız miistemle
keJeri iJe Ana vatan Fransa~ın111 
cenubu garbi,indeki bazı şehirler 
ve Korsika üzerindeki ltal~·an teh
ditlerine ,.e tahriklerine bir niha .. 
y~t \'erınis olacaktı. Faraza Aln1an. 
yanın mahvı liberal denıol<ra,iyi 
Nazi tehditlerinden kurtaracak ve 

Bes haf~ S<1nra !MO yılı biteeek. 
En ufak bir tereddüde tutulma
dan iddia edebilirim ki miladın 
1941 inci yılına girdiği.nı.iz gün 
harp şartlan 1939 eylillündeki şart
ların ayni elnuyacaktır. 
_ ~e~i n.ium, mihver, •çelik pakt• 
uçu~lu pakt ve bu pok-t etrafına 
yeıu Yeni peykler toplamak iddia
larında Bedin ile Roma hirbirleri
ne ne deyece yakınlık göstermeğe 
t;al1~ırlarsa t:alışsınlar şu Romanın (Arkası Sa, :ı, Sü. 4 drı 
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SAYF -1! 

Büyük Tarihi Tefrika: 99 

A 1 ESOL 
- Yazan: ZİYA ŞAKİR 

imamı M Cısô Kôzım. beş yüz dinar 

çıkarıp o adama uzattı 

GÜNÜN~-== 
TENKiTLER! 

Milli birliğimiz 
Mesele kalmamı~, dava nihaye

te erutiş, vazil et tavazzuh etmiş
ti: Yeni nizama bütün Avrupa 
devlcllcri ve bir Avrupalı dede! 
olduğu güçlükle söylenebilecek 
olan Türkiye gibi diğer birkaç 
devlet de dahil olacaktı. 

Bu zatın cöm<!rtlik ve ahcenap- det ediyorum ki, .ı.ıen, hak lmamı- Bulgari,tan kendi menfaatlerine 
lığı yalnız kendı taraftarlarına sın. olduğu kadar Almanyanın da men-
münhassir kalmıyor.. düsmanları Dıye, bailırdı. faaılcriue UJguu büyük kararlar 

r·ıt O A M 

Benzin Sarfiyatının 1 

Tahdidi Kararı 

r· 
Ekmek fiatı 

artacak mı? 

Ofis, buğdayları 

DIS==--, ---

POLİTİKA 

Bismark'ın 
Politikası 

Yazan: 
Prol. Hüseyin Şükrü Baball 

fC:5} ngünlerde {Bismarkın 
l,g) Hatırat ve düsünct' 

• !eril adlı kitabı Ru;c,. 
bile bundan istlfad~ ediyordu. İmamı ~usa Kazımın dostları, verecekti· Türk _ Ynuan b.udut-
İmamı ~llı.>a bır ı:!Ün evinden bu vak'ayı iş.ittikieri zaman, hav-, larında U:b,,idat yapılmakla, Yuna

medre-sesine .ııeldi~i zaman. orada rette kald<lar. Ve niGın bu suretle· nistana ,·erilecek nota I,azırlan
bulunanların çehresmde, bir tees- 'hareket ettii(ıni sordular. Mus:i, makta idi Bulgar Başvekili Berli
sür sezdı. Ve bunun sebebıni sual büvük bir kalb istirahati ile cevap ne gidito;du. 

Bu gece saat 24 den sonra hususi otomobiller 
işleyemiyecek. Yarın sabah taa itibaren tak

siler araıında münavebe baş"ıyor 
enzin aarn,yatwın tahdidi için husus! otomobil, motör ve motosiklet-

Derincede ver -
meğe başladı 
Toprak Ofisi ıimdiye 

kadar HaydarpQf'Jlia tes
lim ettiği J stanbulun ek-

va tercüme edilerek ınebzulen d•· 

1 
i:ıtılmakta imiş. Bu haberi Berliıı' 
de intişar eden {Berlin, Koma, Tok' 
yo) namındaki mecmua verınektt" 

etti... Eevvla, bunu söylemek ve verdı: .. .. .. . . . Yug.J~avya bu vaziyet karşısın-
kcrı<lisinı müteessir etmemek ıste- - Kotuluklerc kaı'\;ı. ıvılikle da çautada keklikti! 
diler. mukabele etmek kadar. insanlara Anupada kopup Balkanları aşa-

Suııra onun israrı üzerine: zevk ve inşirah veren bir şey ta- rak bize kadar gelen bu çelik !\"· 
- Ya imam!.. Nasıl müteessir s.avvur edemem. kırtılnrı, Trakya önlerinde suya 

olmn·alım... Sen, iyilik ve fazilet pedi. • • . dü~ıııiiş kızgııı demir gibi fos bir ses 
yolunda bu kadar eeht ettıgin Imamı Musa Kazımın en kıy- çıkarıp sondii \c bu kof yankula-
ha!de, falan adıı.m, senın hakkında m<!llı zaferlerınden bırı de, sedası- rın son hırıltıları Türk milli birli
bir taknn münasebetsiz sözler söv- nın letafet ve helin·cti ıd!. Kur'anı ğinin yalçm in•nında boğuldu. 
kmıs. Kerimi okudui?u zaman, dinliı-en- Ve birdenbire mihver temposu-

D<!diler. !er ade:a kendiler~1dcn gecerlerrii. nun de~istiğine ~ahit olduk. 
İmamı Mlısa. kalbinde en kücük Bu se-beptcn dola\'! halkın büvük Kim demi~ Tiirkiye yeni niza-

bır teessür ve ir.fıal hıssetmedi. bır kısmı mescide de\'3m ederler .. ma dahil olacak diye? .. Bu s(;ılcr 
Büvuk bır sükunetle o adamın kim ahlak fazıletine ve Sl'<usıııın leta- mefrmdur ve bütün tertipleri ta
olduirunu sorup, Öğrendi. Ve ona, fetıne meftun oldul:ları bu zata mamen a-.lsızdır. 
kendı ~damlarından biri ile derhal karsı bütün samimi\'etlerile hür- Bulgaristanın Yunanistana nota 
- .ııdice - bin dinar göntlerdi. met ve tazim .ııösterirlerıii. vermei:c niyeti yoktur. hudutlarda 

Rivayet ederler ki. (Ömer bin• yapılmakla olan tah~id•ıt yalan-
Hattab} ın torunlarından biri. İ- * dır, Bulı~ar baş\·ekili Berline git-
mamı .ll'lüsa Kazımı cekemivordu. İmamt Musa Kiızı7nın halkı bu nıi~·ccektir, hükünıet milletçe tas-
Daıma aleyhinde bulunuyor, hatta derecede kendisi ile alakadar et- vip olunmıyan bir harici siyaset 

lerin se.ferden menedilip taksilerin de birer &ün münavebe ile cal.lf
ttrıltnaları hakkındaki koordinasyon heyeti kararı bu cece saat 2-l ten iti

baren ıneriyet ve tatbik mevt.üne girecektir .. 

Yarın sabahtan Cuma sabahı saat 6 
ya kad::ır tek numaralı tak~iler çalışa
caklardıı·. Doktorlardan gayrı eşhasa ait 
hu: u.; i otoın®iller de bu gece saat 24: 
ten itibaren l..şlemiyeccklerdir. 

Digcr ta,·aftan İs4ınbul ?wtıntaka Li
man Rei s lig ı menuırları bugün limanı
mızdaki butün hususi motörlil deniz va
sıtalAnnın rno~örlerini mühürliye-:!f!kler 

Laleli apartı

manları yurd 
yapılamıyacak 

ve bu suretle yarından itibaren sefe!' L i..elit.ie yeni tayyare apart.ınıanları
yapm:ımalarını t.emin edecekierdir. Li- nın 1 .un i:iik edilerek bir cÜniver;;:.iteli
manımızd.ıkl ınühürlene<:ek husust ve- 1 ıer yu ı:du.J haline cetirilmesi hakkın
sait 80 - 90 arasındadır. 1 da ki teşebbüs UL.erine üniversitede ~-

Yolcu vt·ya eşya nakleden diğer mcı- kil oLınan bir len heyeti mahalline gi
törler de ~ k ~ye aynlacak \•e parti parti derck lcUciklcr yapm~hr. Neticede, bu 
birer gun !asıla ile çalışma nıü.~adesi 1 apartı:nanların alt kat!arının fazla ru-
vecileçci,tir. l tubetlı oldub,"tı görülmüştür. Di&cr ta-

\ 

meklik buğdayını gör
düğü• lüzum üzerine ev
velki gündenbcri Derin
cede teslime bQflantl§lır. 

Bu yüzden şehre iki 
gün buğday aevkiyatı ya-

l 
pılamamlf ve stoklardan 
kullanılmıştır. Fakat De

. rinceden lstan6ula buğ-
day nakli için dün kô.li 
vesait tPmin edilmiıtir. 

1 

Yalnız bu i5 masraflı ol- · 
duğundan ekmek liatla
ruıa zam yapılm<i.sı zaru
reti hasıl olmamasına 
çalı§tlmaktadır. 

1 

dir. 

ölümle tehdit edivordu. mesi. - o tarıhte Hilafet merkezi o- ta•.-,, edemiyecektir. 
İmamı Müsii Kazım bunu haber lan - (Bağdad) a aks~tli. Hilafet İstikl:llini müdafaaya mecbur 

olır almaz ; mevkiini isga1 eden (Mehmet M<!h kalacak bir Yugo,lavya vardır. 
- Alımı hazırlayın. di} bunu duyar dunnaz kal·binde Yelkenlerin böyle birdenbire su-

-O- --- \raftan bıuada geniş mütalea salonları 

Kara de nı• Z de yapılması için de büyuk ladilit masraf- ( ___ _ 

1 

tarın ihtiyaç bulunduğu anıa~•tınııtır. ADLiYE ve 
B-.ı ;)ebepierle yurt için yeni b ir bina 

iki motör gaip aranılacaktır. 

Alınanların demir ba~vekili, nı•~ 
lüm olduğu veçhllc, Avu,tury•l1 

Sadovada mağlup eltikkn son•' 
İmparator İkinci Fransu,·a Joıefll 
gayet makul ve n:utedil biı sıılb 
akdetmiş ve bu suretle Alınan ır· 
kından mağlüp devleti lüzumu»' 
dan fazla ezıueğe ihti) aç hisset· 
ıneksizin dört sene ~onra başlall" 

ması mukarer olan Fran~ız harh~rı· 
de cenup cenahını enıniyet aıun' 
almıştı. Filhakika 1870 tarihinde 
üçüncü !'iapol~·on harp ilc!n cülnc' 
Prusya Avu-~turya tarafından hl( 
iz'aç edilıı1en1lı?ti. Halfa Bısnıa!~ 
Rusyayı da emniyet altıua ahııi~ 
bulun~yordu. Fran,an:n tanı • 
ınihl3.l \·e inhidaınına Ku lar :itı' 
haıtıi. Prusyaya kalben daha nıııt<" 
mayii bir seyirci olarak kaldı!•" 

1 
İngilter<- de Napolyona )·ardımı a~· 
lmdan getirmiyordu, Hatta lırnii• 

• vahdeiiui i'raıısızlara ve ~;ıpol~·O' 
----• na medyun olan İtal~-a da edna b~ Ad 1 iye ye herkes han·ket göstermedi ve Fran,ızlo• 

POLiS 

- MAARiF ln1parat~runun Jlahsi müracaatiıtl 

DedL Atı hazırlandıktan sonra büyük bır kıskandık bc!irdi. Der. va inmesine inaıııyor muyum?. 
bıııdı . Yanına bir tek köle alarak hal İmamı Musa Kazımın Bağoclada Hnyır; yeni nizamın parmak o~·nat
o adamın cı[tliiıine gitti. Atını, getırilcre-k hapsedilmes ı kın emir !ıjiı sahalarda krndi iradem, kendi 
tarlaların içine süroü. Dolaom ıya verdi. celi.detim, kendi birliğim ve bera- 15 tayfanın akibetin-
basladı . (Arkası var) berlij:imden ba•ka hirhir ~eye 

O adam uzaktan bu hali görün- ... inanmanı. Fakat lıu tornistanı da. den endişe edi)İyor 
Dünya vaziyeti hakkında 

halka konferansl!lr ••erilecek 
1 k 

bile Kral kaçamaklı bir cernp ,·r 
ve kti n de ge ece ' rerek işin içinden sıyrılmak lsted• 

ce, k.lıcını çekerek: j Türk milli birliğinin bir zaferi sa- İ 
AÇIK MUHABERE Kar.adenl7.de iki motör kaybolmuşluc. , Dünyanın son siyasi duruMu 'le :e- şl~rin 

- Evvah!.. Ekinlerimi, atma Küçülcpazarda (Alehme~) imzalı yarım. Selami f::::r:et SEDES Bunların içinde ıs kadar tayfa vJrdır.ılif <d•lmiş mevzular hakkmda s~ ::ı_h;: " 
gecikmemesine 
dikkat edilecek ı::önettin. Beni, mah\'cttin· Seni ~ıotorlcrdcn biri Şükran ismlnde ,.e: yetL.ı r prJfesorler tar<ıtından Eınınor ıu aza mı 

ölc:.ürmiyeyim de. kimi öldüreyim, mektup sahibine: 50 tonluk kadardır. Şükran İneb:Jludatl I Halkev ıı..: n yeni salon.unda hal kıı ıl1"~1. 
D iye, ba"ıra bal'ıra. I"mamı Mu- 1 (Şehn· Ba·nıi) Ker'Jelıi faci k ı , il k ı · 

~ ... - ' · - keres te yükile limanı:nıza gelirken kef- on erd!ls . ı r ver mesı :.ırar aştır~ 'nu.;- Baz! hcikin1, milddeh .. mumi, b~· .a Kazmun üzerine ko~mıva baş- asından kurtularak (Iran.• a kact. p 1 y A S a tır. kiııı·p, ka· tıp ,·e mi"ba ·ı·rıcrı·n sa-,.. kcn s rlası ci,:arında bir kay~ya çaı-pa- -ladı. 'Fakat qözlerinin önünde cereııan k d l. . tayf 1 • -et·ıe K-• Bu konferanslar e5ki Adliye Vekili 
1 
bahları adli ., e "~' ~cldikl .. n .ba-r •ı· • K" k ı·· 1 d f · · b b 7 ra e ınnuş, a arın ~ay. ı c:.ı.- • . . . .1 ,... ... "' '""" - . , • ma.mı "'usa azım, a ıven ne e en acıanın ıztıra l'<a ve a ııı- k 

1
. ·ıt· l . t Mahmaı Esat Bozkurt, eskı Maar>f zan da 3 t. aırlın" erken g•;tıkıerı 

bır korku ve ne de müdafaa eserilswı sevqili zevci (İmamı Hüseııin) İhracatta •Fn k'"
1
t""'"1

1 
'.ca e mb " 1'r. ı·ı d t Vekili Hikmet Bayur, eski Adliye Veki. ve bu ha~ı ı lor;n "ec:kmc,ıne se-

ed O d l . dolar. talı- • a m~ orun an ar an su e o - .. . ,. . . 
gösterm i. a aıın, yanına .ııe ır ile oqlu (Zeynel Abidın) den .,..,, 1, fk d b 1 .k. tö li Y•ısıı! Kemal, Universite Rektörü Cc- beb' · ·et \'cru igi anla.şıld••'ından 

mu ... ~ ... r. ~e en e u unan ı ı mo r 1 • .f . ·:-. • 

gelmez; mahrum tıQfamıııa daııanamadı. vİIİ kabil paral•ra prim bu vaziyette Şükranı İslanbula çekmeği mil Bilsel, Profesör Akil Muhtar_ taraf- Aciiiye VckiıtPti, muddeıu.mumilik 
- B<!ni öldümıek istediltini, e- Kısa bır zaman sonra (Tahrani da .. 1 . 1 ,_ b 1 rd b .. !arından aybaşından ıtıbaren verılecek- vas·,tasile bııtün mahkemeler~ bu uzer erıne a mı~'""r ve un a an ırı 

1 
. • • -· 

:»asen bıliyorum. Ve bızzat. onun vefat etti. Tiirbesi, Tahran sehrine Sl!rbest döviz ve husust takasla ,-apl- keresle yUkLtnü alarak yola çıkmış, di- tir. halin önüne ruretı kat'ıyyede ge-
içın ı:?eldlm. Ancak SU var ki, ev- iki bucu~. ~~l~tre k~ar bir_.me- tan lhracatta şıındıye kadar yalnız do- ğeri de Şukran motörlınu yedeğlue- al- çilme.: i ve bh\'le hareketlere mey-

vcla _su tarlalarda yaptıiiım zaraı:ı ~afe~. k~~~k. bırrJ"'t·eşrııı; ~ı~~~e) ı !ar için prım ve rı lıyordu. Bundan sonra l in-.tır. Örfi idare mıntakasına dan vcnlmemesi lüzumunu bıldir-
tazmın ed<!vun de ondan sonra <>- ır. u tur e'ıe 1 ı e ın anu d ı . tah ·T kab·ı İn•iliz Jira;ı İsviç- Fak•t en·elki gece Agvanın 8 mil a- gönderilecek tela..aflar m~tir. 
1 t .. b . de ·z- o ara v1 ı ı .. • o· 
evım. ur e3ı nı ır. İ re fı-angı gibi paralar için de prim ve- çıklarında daha fazla dayan.amıyacğını 

O adam, bu sözler .. karsısında ~a- .. z .-:-. 1'rfuharrem . ~JJının onu:ıc:U ! rilnıesi kararlaşmı.jlır. gören kereste yüklü motö~ diğerlerınden Poı;:ta, telgraf, telefon t:mum Mü-
saladı. Ve lmam, Musa Kazım ile, qunu, Iranlılann nıçın matem at.1ı- · dürlug·ü bUtUn müdilrlıclere ör!t idare 

ayrılarak limanunız.a. doğru ilerlt-mi.:;lir. 
ı;övlccc kouuşmı~·a ):ıa,ladı: ni vaptıklarını •oruııorsunı<z. Sizin Bağdada nümuneler Bu motör dün limanımıza gelmiştir. mıntakasına gönderilecek telgra!ların 

- Nasıl? .. Hem ölmiye .ııeliyor- qibi, bu suali bir cok karilerimiz • gönderiliyor Şükran moıörü ile bunu yedegine atan diğerlerine tercih edilmesini ve bu tel-
ı;:un .. hen1 de zararımı vereceksin de sonı1ıorlar ... Buna. kısaca cevap Deniz .A.ilanı motörü.nden dün g- grafların seri bir 1;uretle yerine teslim 
- 1 ·? v k f.k. le · tat · ım· Yeni ihdas edilen Bağdat Ticaret ......... ~- lm ov e mı... erme , ı. ır rı mın e ı11e- kadar bir haber alınamamııttr. ed.i esini bildirmiştir. 

Mahkemeler yarım aaat 

evvel ite baılıyacak 

Her sa.balı saat onda ve öğleden 
sonra saat on. dört~ ı~e başlıyan 
mahkemelerin sabah saat dokuz 

- T&bii değıl mi ya? .. Yaptığını ce ır. a 1 erece e cerap ver- , Şıleye kadar bütun limanlara telgral- v----kt · K .. f d d Ataşeliğimize ihr::ıcat m::ıddeler;mizden 1 

bır fenalıı\'ı tazmin etmeden Alla- me e. P<n a ıcın e ır e n><u tar çekileı·ek mo!Orlerin akibeti sorul- a to ça an .ame e 
1 

k t t ' ·k · · d b' t f '~- nümuneler gönderlıec:ekti.ı. Nümltnele- p 1 1 1 
h. n huzuruna nasıl cıkabilirim ? .. daha viicu:;J qetirerekir. Buna bi. ·- rin hazırlanmasına başlanmıştır. tevkı"f edı'ldı" 

~- B · Ir3ktan ihı-acat n1addclerimlze kaf"ll muştur. Suı le bakalım .. şu tarlalarda, atı- naen sauredmiz. ıı tefnka bıt-
nu c~ğnctıiı?iın ekinlerin bedeU. tikten sonra. o meseleui. a11nca bir büyük bir allka vardır. İstanbul Vilayeti avlusundaki 

inşaatta çal.~an ameleden Safer. 
müteahhit Mu, tüfa ve Nurınin pal
tolarını çaldığından yakalanarak 
adli_veve verilmi>, dün Sultanah
rr.et birinci !ulh ceza mahkemesin
de yapılan sorgusundan sonra tev
kif edilır.h,tir. 

buçukta ,.e öğleym 13 buçukta fa. 

1 
alivcte geçmeleri kararlaştırı!mış 
ve bu mesai saatlerinin adlıyede 

tatbik:na dünden itibaren başlan· 

nedır?.. kısım halind<! i.ı:ah edece&ı=· Z. Ş. 

Eh-. sövle bövle i.ki yüz di.. 
nar. 

- Pekala... Sevet bu e-k:inler 
mahsul vene idı. ne kadar kar e-

Evliya Çelebi için 
heykel dikilecek 

dl'cektin? Turing klüp İstanbulu sevenler 
- İyi bilemem a.mrna .. tabmi- kolu Reoıt Sa.ftetin b~lka.1!ığ"ında 

nen üç yüz d:.nar. .nkıl:ıo müzesinde bır toplantı 
- Al &U bes yüz dıııarı .. hakkını vapmış ve bazı meseleler müzake-

helal et. • re edilmıstir. Verılen kararlar ara-
imamı :\t[ısa Kazım, elini hey- sında. Evliya Ce-lebi namına bu 

besıne d.ıidırdı. Çıkardığı para büvilk Türk muharririnıa Kasım
torbasından be" yüz dın.ır cıkardı. paşadaki aile mezarl:ğında bir abi-
0 adama uzattı. Sonra, mütevek- d<! drkilmesi de vat·a.r. Abidenin 
kıliıne bır tavır alarak: sekil henüz takarrür etmemiştir. 

Haydı bakalım .. mademki be- Toplantıda bulunanlardan bazıları 
nim havatıma kasdetmek isti\'or- abidenin bir plak vahut bir büst 
&un .. ne yapacaksan, yap. ı olmasını ileri sürmüs. bazıları da 

Dive mırıldandı. bunu itbi.de.vi inşa ede-cek hevkel-
Adam. bü bulun afalladı, imamı ırasa bırakılmımnı tavsıve etmiş

Müsa Kazımın vüzüne bir kac sa- tır. Diiıer taraftan inkılup müze
n.ve baktt. Sonra, büyük bır neda-1 sinde de İstall'bulun imarına calı
mctle ellerine sarıklı'. lsan ve halen hayatta bulunan kim-

- Tövbeler olsun. ya Mlı.sa. İşte selerin isımlerıni havi bırer levha 
Allahın huzurunda kabul ve seha- asılması münasip .ııörülmüstıir. 

Küçük Haberler 

* Üniversite hukuk fakültesi talebe.. 
lerınden nıezun olduktan sonra doktora 
yapae11klar için Onümilzdcki aytn 2 sin
den lt ibar~ muhtelif derslere ait Se
miner mesaisi yapılması kara.rlaştırıl

mı.ştır. * HalkevlPrinde verilmekte olan 
.Gece ten1silleri> nın badema tercihen 

MOTEFERRIK 

Terzi levazımah 
ediliyor 

taksim 

Hariçten gelen mühim mikdarda ter
zi levazımatının teniler ara!!ındaki tev
?3:nı terziler cemiyeti yapacaktır. Cem..i

miyet e~afının ihtiyacına göre Ticaret 
Müdürlü~'ti tarafından teı;bit edilen fi
atlar üzerınden tcv~iat yapacaktır. 

Mallar içinde bilhassa bin yardalık 
CumaTtesı ve Pazar günleri gündüz ve- makaralar da vardlI'. 
rilmesi k~rarlaştırılmıjtlr. * F.dirnekapı _ Atakçılar arasındaki 
yolun inşası ilerlemektedir. Buradaki 
mezarlıklarda 3.~ me-tre geriye kaldı

larak cadde genişletilmektedir. 
Otakçılardan ~A..akarçeşmeye giden 

yol üzerindeki sedde tamamen kaldırı
lacaktır. * Denizyollarının Köprü ile Adalar 
\•e Anadolu sahili kıs tarifesile, Şirketi 
Hayri.yenin Boj'.:1zici kış tarifesi ayba .. 
şında tatbik edilecektir. 

Buğday fiatları her tarafta 
aynı olacak 

Bugday fiatının memleketin her ta
ra!ında aynı olma.Jı hakkında Ziraat 
Vetdleti tarafuıdan bir proje hazırlana ... 
rak Ba.şvekilete verildiğı bildirilmiştir. 

Buna göre, buğday tütti.n istihaa.J. mın
lakalarında hü..klımetin tesbit edeceği 

aynı !iatı muh:ılaza edecek istihloik mın_ 
takalarında da nakliye 
!iatlar konul:ıc...ktır. 

ücreti.ne ıöre 

-----o----
Şehir ve kasabalar ıçın 

tek ekmek tipi hazırlanıyor 

H<>bre v"rildiğinc göre, yeni iase 
umu,m miidürlü!l'ü teskiliitının fa.
alivete .ııecmesile beracbr bütün 
bü vük sehirl<!r ve ka ·abalarda tek 
ekme-k tipin:n tatb>kine başlana
caktır. Bu tek ekmek tipi takarrür 
etmis ve yüksek makamlarca mu
vafık görülmüştür. 

Yeni ekm<!k tipi 86 randımanlı
dır. Şmıdi 79 randımanlı olan İs
tanbul şehir ekmeğine nazaran da
ha esmer fakat daha ml.ll(addidir. 
Bu ekmeğin sert buğdayı bu.gün
küne nazaran fazla olaeıtktır. 

mı.ştır. Buna mukab'i, ak<an. tatili 
de saat on yedi yerine on altı bu
çukta ol.ıcaktır. 

Müddeiumumi İyileıti 

Bir mu<l<lettenberi rahaıs,z bu
lunan İstanbul Mtiddeıumumb-i 
Hikmet Onat tamame-n iyileşmiş 
ve dünden ıtıbaren vazifesıne de
vama başlamıştır. 

Boyun atkısı çalan 
dokumacı 

Aksar;ıyda Ahmediye mahalle
sinde Salih efendi sokağında 10 
numaralı dokumacı dükk.inmda 
çalı.şan ve orada yatıp kalkan Hü
sevin, dükkandan üç boyun atkısı 
çald:ğı iridiasıle dün adliyeye ve
rilmiş, aslive dördüncü ceza mah
kemesinde muhakemesine başlan
mıştır . • 

Hüsevm. boyun atk;larını kendi
sinin değil. yine ayni dükkanda 
yatıp kalkan Sadeddinle dığer bir 

ı çocuğun çaldıklarrnı söylemiş. 

//ul•mın Etle6i Rom•ııı: 18 rından ini yok Sabire hanımefen-

1 .. ç © lb> c§l liD Yo D d o~ o~ ::ı~n~::::~~u.is~i~t::~: d;iz~~~i~'. 
sun? Ya doğruyu söyleıuezse? ..• 

Servinaz kalfa, Sadiycye sora
cağı suale münasip bir şekil bula· 

mahkeme, bunların çağmlıp şahit 
edemediğini bilirdi. Şüpheli şüp- olarak dinlenilmelerine ve Hüse-
heli bakarak güldü: yinin tevkifine karar ver1ll4tir. 

- Ya? .. Sakın bugün acıktığı-\ .• 1 
k d. k d' · f kı Cezalandırılan ıofor er 

nın en 1 en ıne mı ar na var- ' 
!asını mı bulacak?. İnı;aallah iki 

mantı~• ı. Söze nereden, nasıl baş .. 
taraf için de hayırlı kısmettir. lıyaca;!ıaı bilmiyordu: 

dın? ~ Yazan: !JAHMUT YESAR/ r - İnşaallah. • . 
:\I.. .. t ld··· - \anımı, ben sana hır şey so- Servinaz, kaşlarııu çatarak ıla-

diklerinin haftasına kızcag-ıztn bir ni bulsa:n, hiç dü~ü.nnıenı veririnı. b ' urtuvv! e '. ~vde ge ıgı dzamVan 

1 

racağıın 4ltr.nıa, bana doğrusunu rıhnış gibi ba~ını çevirdi: • a~ı a eş er u;ın e yanıyor u. a~ .. . . 
şeyi ~hıı.~dı._ .. Siz de evlendiriniz. -. Irü.Yle meseleleırdc aray~ g~r·: purda te~adüf ettiği siyah çar~f- st:..Iı~eceksıu. _ . . - Alay ediyorsun, ~öylemiyece-

- (.:a.rc ~•z oyle olacak. Kııırnı. me~ı !'"lenıem amma, valıahı sızı it kadın ut bir söı.Li onun zihnini S-.~ ye, b .. t~ parmagındokı bJ.r ğim. 
hu kadar küçük yaşta kO<'aya ver- görür giirmcz ııek -.vdin .. Haliniz- ıt·· ·t t · t• 0 . k d h' d'k ı şe~ taıı tırnağını dişlerile kopar· Sadiye, dadısının ellerinden tu-

k · t d' ld ı d k'l · ı b" h f d" 1 a us e m1' ı. ana a ar ıç ı -111t: ı:-. en1cz ım aınnı.a e C!l ne en ·ı lar. :ısı Jr anıme (\n ı o - k t t d'.:... h . 1 - ma~a u~rraşı,.·ordu· tup, onun ku.ru "'Bnaklarından ö-
t . . f _ • k b . a e n1e ıgı, e emmıyc vecmegc I ~ · · ,J 

~ 1 r. stı~cn!er de pek çok. \•ln1' d~!{Uıtuı belit. Temız, . ı ar bır, lüzum goruıedigi birçok vak'alar Hen şimdiye kadar sana hiç püyordu: 
ın~ :.uı.hu zuınand_~ ht>rkc:,e.enutl~·etl taıl~ tanıyorum. )lukhıl pa~alar, karanlıklardan ~ıkarak havalinde !yalan "-Ü\"Jedint mi'! - Havdi söyle. Eğer söylcn1ez-
~d nuvor. ller !>o~ lcnen.: ınanınak Tah.sınıd~ otururlar. 1\lahdun1lar1 c 1 0 

lnrd S d' . •. N' · · sen ölüınü öp · 
ı ırt gl•lı;; e... ~ ~ Jinı bev e\ıv~lki sene Sultaniye ~n anı_ı r' ~: a ıy~ nıçı.n ı- Servinaz, sıkıntıdan ter dökiiyor- . . · 

Emniyet 6 ncı şube memurları
nın dünkü kontrolleri neticesinde 
Eminönünde Muradiye caddesinde 
45 numaralı Panayotun fırınında 

tart<Sı eksik 8'l kilo ekmek bulun
mw;, müsadere edilmiştir. 

Zabıtai nelediv.e talimatnemcsi
ne aykırı hareket eden ı 7 şoför ik 
yakalar· 1rak haklar:nda ceza zaptı 
tutulmuştur. 

. . 1 , 1 . : b" . _, . . . d . ...:· şanlasın•fan a.Hılmnk ıstemıyordu. du: 1 Servınaz bırden yumuşoılı: 'SPrcth car allı lı:ınıın miın:1iı bır mcAte unı ılıruı. ~ıııı ı "t'urayı A 1 b . b -ı b" . .. .. .. .. 
D 1 • d . . 1 .1. · · ca >a onıı ura~ a ag ıyan ır se- - Amma soz ver bakayım, dog- - A' O nasıl soz' Agzından B 

tc.ht.: silınl~: .ev ette aza ır. YıH~ ~ız JI ırsınız, 1 hep, gizli hir ı-abıta nu vardı? Bu .. . . . . . ... ..• .. .. .. • * e:voğlı.,.,.da Gazlı sokakta 10 
- Bir kere de kı!rJ111enizc c.orıhı- hLr kcr.'' tahkik eL"-t··nıı... 1 rabıto.t ne olabjlirdi'' ru!iiunu so,\:lı)'eecksın. •yel alsı!1 ... Allah ~ana o gunu gos nunıaralı evde oturan Galip kızı 

* 

nı·,ı. ,ııu'.• .•u,ıplıı." ıı .•.', "ılıtinıal ,,_ .:\IÜrU\"\"et, dü~ünüyordıc · - ~e soracaksan sor. Yalnız li- tıereceğıne tez vakıttc canunı alsın •• Esen mu !akta ycmrk pişirirken ~ .. 1.- Sacliy,•nin hastahğl, onu o ka- · 
llıl .ı 1), .• ı'stcılı'ı;"ı \·ardı.·. 'Iak,adı""ı - O aıle•·i taııımı.vorum. Kız ta- d 1 kırdıııı pek uzatma - Öyley.e >iiylc. gazocaiiı birdenbire parla!l'ıs, elle-.. , ., ar mccgn c.tr.,;'"'u ki etrafını gör· 

1 
· d " 

ta'-,:ı ..... • .... dınıı. rafı gt~rücü gituıcz ki... mt.·fre, gfizilnıi B<:ınaı7a vakit b.ula- _ Ynk, hani bana bir akıl öğre- Servinaz yiııe dur u, cesaret e- ri yanmıştır. Yaralı kadın Beyoğlu 
N d .. ~ deıuivordu: hastanesine kaldırılm:ştır. 1\1:..i.ril\\ t, knr.l.tı~ıada hir ~iınşek - e ehemmi)"eti var efen im. man11'\iı~ Sadiye ihtimal birini se-: ten olmuştur diye ak1ına bir şey 

Ç.l ıı. hıhl &uzl riııi ~apôidı. Ni- Adr&ini 7i verıniz, bC'n gider, on .. \: i~·ordn? Ekct'riva dcıdı-;İ1e so!ı:a;:-a, gclntcstn . .Ccn kendili,Zinıdeıı so- - Yavrtını, sen birini seviyor * Şoför İhrah.imiıı idaresindeki 

Fransa Anupada valnıı kalını>I• 

iste bu k.yfiyet m~ğhibi;et ii7fri· 
ne iş basına gelen (Tiyer) e •J\: 
tık Avrupa kalmamı~tır, cünı!cSI'" 
ni sarfettirmişti. Avrupaıun h" 
ınanzata';ı Bisn1arka o kadar hO~ 
ve tatlı gelmi~ti ki bundan son•' 
bütün ko111blneıonlarında Rusy:ıf1 

kendi tar3fında görntek hc\.esiıtt' 
kapılmış!ı. .Fakat Avusturya ' 1 

'.\facaristan İmparatorluğu miitl'" 
!iki ve vardımcısı oldui\undan sıV . 1 
ve Avusturya karpuzlarını bir ko 
tuğa sığdırmak için sarfeıtigi t' 

ınekler çok ene-ellerle kar~ıla ı)'ol" 
du. Nihayet at(!ş He suyu bir ar:t: 
da tutmak muhat bir ı;elı.il alın<'' ,., 
Rusyayı bırakarak Avu•tury•. 
sıkıca yapışmak ve Rns bo~luğııPd 
da İtalyn ile telafi etmek utırarııt' 
da kalmıstı. 

Alruan;·a İmparatoru İkinci Vil· 
helm Bismarkı iş başından uza~' 
laştmnca bilhassa harici p-0litika,r 
na da bir nihayet vererek Ruslıırf 
yüzünü \:evirdi. Bu tarzı barektf1 

Fransız - İngiliz - Rus anlaşn1ası11 ' 
ve 1914 harbinin vahim neticeler,. 
ne müncer oldu. O gündenberi Be'' 
linin nazarları hep lloskouya d• 
kildi. Sark koııışu>il niza halindi 
olmakı;.n kat'i olarak ihtiraz ııs· 
!inde bulundu. iki cephede bini<"' 
~arkta V'.! garpteJ harpten Atnı:t~ 
erluinıharbivesi .-üıamdan kıı(11 
gibi çekiniy~rdu. Dikkate ~~yaııM 
ki İngiltere harbe karar verdiği ".'' 
man eski başvekil Loyd Corç '.\fı~ 
ter Çcmberlayne Rusyasız mı h•~ 
be giriyorsunuz:1 sualini tcvl'th et 
misti. Anla~ıhyor ki Berlin ,.e L<> 11~ 
dra·, Moskovanın hareket tarıı•1 

birinci derecede ehemmiyet ııtft' 
diyorlardı. 

c;ıı1 l.Jund d~ un ·ıncıni~tı? Yok"n larla giirüşürün1, gelirler, bakar- (ıknıak isternemesindt"ki hikmet . ru.)· oruıu. musun? 63 rumaralı Çorlu otobüsü Şehre-
Sn ı eh rinı mi ,vj ·~rJ,ı? lar. demek buynıııs. Bn ıamana kadar Sodiye, dadısının. r•ısadığı va- Sadiye, onun karar<ız. tutuk ha- mininde ~111ct caddesinden geçer-

- Gal:aa uızu clıııcdı:;ıııi' bıri· Pek çok teşekkür ederim, zah- nasıl olmuş da .Miirii,·vet bunun kitler bile: •Ayol ben h sta mı) ım, !inden mühim bir şey SÖ)·lemck is- ken 7 v J rında Fikrete çarparak 

Bitler idare.i Lehistana taart~ 
za karar verince şark kont usoıı. 
behemehal bitaraf ve batta ketı~ 
sine hayırhah bir hale ifrai; etn• 
istedi. Umumi Harpteki hata~·ı t~ 
rar etmemek Berlinin bütü;ı d: 
şüncelerine hakim bulunuyor~, 
Bn vadide hiçbir fedakarlık • 1 
gelmiyordu. Senelerce devanı ed• 
ideoloji ibtili.fı ve şarkta araıi tel 
sil hus \'e arzuları hemen u\·utıl f 
du. Esasen ideoloji farkı Bu'' 
Çarı ile Üçüncü Fransız Cumhıı'~ 
yetinin ve İngiliı demokrasisiı1: 1 
anla.şma5ma da nıini ohnaıııı~, 
Molotof Yoldaşın son Berlin st~r 
ha ti ile de takviye edilmek ve~ 
rinle~tirihnek istenen n1una.~ ~ı 
lcr fikir ve kanaat >ahasınd• • 
desteklenmek i. tcnmektedir. ~~ 
markın hatıratının Rus kütle 'ı. 
arasında ya)·ılmasıııa çalışmak 'ıt 
mıs. yetmiş senelik e ki Almoll ııt' 
yasetiııi tekrar canlandırmak~ JI 
!ine müsten · ddir. Fakat siya>•-~~ 
rum bundan yarını asır rvelk1 c' 
ayni değildir. A rnsturya - !\19~1 
ristaıı ortadan kalkmakla _ Mo\ 
va - Bertin anla~ınasına n1aııı i' 
sed ;vıblınıs dt'mcktir. Ancak~~ 
giltere ile Rusya arasında t•1,il' 
satıhları eskisi kadar geni, d<• 
dir \'e 18j0 Ahn:ın.)asrnııı 3-" lı 
bütün Anupaya fili şekild~ 1t 
kim bir imparatorluk teressitıtl 4r 
miştir. l{ıt'a mm·a·ıenesinin bt~ ıtr 
rece muhtel hıılunınnsı ağlrb 1 ~ı~ 
tiınal Rusya,•ı' dalın oz n1e111 l'I 
edebilir. lsli~en bir m<"rdon:,-~ 
önüne atılmakta Ru ~imnnıd 

le.- met olacak. farkına varamamıştı? SadiyeYe, n~yi ı:>.' İkide hir dilim, damağım tediğini ~nlamıştı, fakat bunu bek- mıJıt~lif erlerinden yaralamıştır. 
llüru' \et. onun sôzüııü kesti: - A! ne zahnteti, hanım kızımın onun sorntnsı drı doi:"Tu değildi: kt.ru~ or .. ı!iyc şikftyct ettiğini, fa- Jen1İJordu: j Yar1.lı Guraıba hastanesine kaldı-
- ı!ayır ... Ua)ır ..• l\lünaoip biri- durı:ımluiiu içime dokundu .• Ya- •Helki benden sıkılır, dadısı sor- kat •l'°nd;l!);:inclen. su içmej(i akıl {Daha vur) r~, ~iör ynkalarunıştır • (Arkası Sa. 4. Sü. a dt1 

• 
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Amerika Şarki Asyada 1 

y c n i n i z a m Orta Şark hare-
• katını dikkatle 

Japony~~·~ k~rah takip ediyor 
k a t 1 1 m J Ş 

2
• (AA.) _ Birleşik Ameri-

Kahıre v · . 
Tokyo 26 (A.A.) - japonya tara-ı ka Kahi;e elçiliği nezdine d~ ve ba-

lından ~ı\n1iral Noınura'nln Vasington va' i~leri ile meeeul olacak bır ataşe ta
buyuk el~lligtne tayinini bahis mevzun in etmiilir. 
l'den Yomıyuri Şıınbun diyor ki: y \·a.-.ington hük:ünıetinin Orta Şarlt. 

y t.aki ttiği Amerikct caçık kapı• prensipini mu- seferıni ne d~ dik.kaile P e -
halaza etlıgı ınU.ddetçe Hü nıemleket a- nı, :dısırda Amerikanın bır. aske~ a~
rasında likit mUcadelesinin ılnüne ge- şesi, ıki hava miıp.hıdi ve bır denız mu. 
ciln1ez. Cünkü japonya ~arki Asy:ıda ye- :;;ahidi bulunma.il pek i;ri aostermekte
ni bit· niı.aın kurınaga muhakkak su- dir. 
rette karar vermıştir. 

jap.ony:ıuın Formoz Adası Umllllll 

Vali.si 
Tokyo, 26 ( \.A.) _ Ylık>Ck harp şO

~a ı <.ıza!)ınrJan Amiral Kiyoşi. Formo:.1 
lQ ı unıurn! vali.ligıne Uı.yin edilmi:;
til'. 

AnHral Kiyoşi e kid~n bahriye nazır
lıgı \ e Ç o sulartndaki japon fılosunuo 
b kuınandanlığını yapmıştır. 
İaJlıOnl&r Y'1ıi Bir Ta.arrusa mı Geçtiler? 

Tokyo, 26 (A.A.) - D. N. B.: 
Tokyoya gelen haberler, Hupei eya

letındc Jionan'ın cenubunda japonlarnı 
dli.n merkez ve Çeçuan ordularından 
300 bin kadar Çinliye hücun,ıar yaptı
eını bi.ldinnektedir. 
~nYa.nın Yeni Amerika BG1iik E&oW 

Cörcil'in oğlu avam 
· kamarasında 

•Londra. 26 (A..A.) _ Avarn Kamara-

b Başvekil "\~ınston - Chur-
'ında. ua:wı, ·ıı ilJı: 

il, 0,ıu Randolph Church.i 
chı ın o . . 
rnılkunu sOylemjştir. Başv~~ıı, __ ogluna 

l·s t. ....... ının costcrdıgi husnu kabul-
nıec ı.: u...-. . . 
den fevkalade mUtehassı.a go:ıukuyor-

duRa11dolph Oıurehill, İngiltered<ı bü. 
.. b . k partilerin müzahereti.ne natl 

tun uyu .. · da 
hakikl bir .1.illt hUkümet gorme:rı -

e•m;• olduıtunu beyan eyle. 
iın::ı arzu ~· ...... 
mı~tır. 

Kimdi.r! 
Tokio, 26 (A.A.) - japQnyanın Birle- Almanlar sulh taar-

Gik A . ·ı· . • ..... in edı.. ) mcrılta Büy\ık elçı ıgıne _, . 1 ) ar 
len amiral Noınura cüretkôr ve mahır ruzunU ya an 1 yor 
b ' Gene ir diplonıat o1mak1a maruftur. - 1. 26 (A.A ) _Yan resml mem-

1 "iti emle- Ber ın, . 
ra Abe, &eçen onbaharda 1 m b"lJiril.iyor: 
k . gergi!! badan 1 ··uı B · et arasındaki tnUruısebeUerın en . _ l" slyasl mah/illerı so e c ır 
•ld . r barıcıye Bcr ın haLL d 

uı::u bır zamanda, amıra ı . 11 1,_
3 

.. ruzu> yapılacağı 11..AIO a 
a-.. ... - . lin Amerı-ı su ı rl Uıı ... -<.G.retine getirmiştir . .ru.ı1ıra k ,,.32eteleri tarafL., .:ın son g -
k ~ı r;nden Nc\-yor ~ ·ı 

3ya tayın edilmesinin seı.ro;.,- e · rd.... ~ ·edilen haberi tamamı e uy-
bı .ı • • c: olırıası- le n~ v , kt-...ı; 1 n ~e or:ıca çok ıyı t.anınmı~ larak tav~il etme ·'---u.r er. 
dır, durına o . 

--o-

Mısır Başvekili zaferi Taranto 

m 

!Büyük Britanya 
imparatorluğu 

rs o ıt 111 <\'1.YJ'I\ - , 
.. - ...-

LI b • tışı, İtalya itm ae i>ir t1viz taebine 

Alma Ya Itaı rı ar ın en agır , ... u. verebilirdi. Po ordusu, bıilün fe-n - • tihleri kArtldL Libya ordusu, yerli bir- Dünkü gazetelerin birinde oku· 
v .. k ·· ·· J f w..ıerle de takviye edilerek. 1ısın duın: n.eJoglun.da ~a.zı . bayau~r, 

Yaya ya r d 1 m .1 u unu ta g a tehdit edecekti. Alli;ıldığı gıbi fırsat inti- ;:ccclerı t>karpıulerıııııı okç•lerıne 
d ·ıd· p · ,. k t •-kaa· husu:,ı aınpullcr taknuya b.a~Jamı'?-ç k 

~ar e ı_ t ve arısın ~u u una ~ - . . . . . k . ' ek e c e tir düm eden günlerde imparatorluk ordlı- lar:. ı~ka~.pınlerının, burunlarına da etmıyece tır • su, harp ililn elti ve ilk huberler Alp-ı degıl de okçelerlne, ' . . 

1 
]ara aötüren yo1larda bazı köpri.ılenrı Bir .. Y~~anlı muharrır der kı: Şu 

Şark grupu toplantı• (Baş ıarah l in~ sayfad~~ Afrikadaki ltalyan ordusu tahrip edılfüiı•ni bildirdi. atcşboceııı, ne. lnh~f .hny\'an, ı:~cc-
İngilt.ere, 1932 denberı kendısıne bir taarruzu başarabilmek İtal:ranın bu:ruk ı;ehirlerinde numa- !eri herkeks ı.şıgıbnı 0'.ı~nde t~~ır •~\ 

SJDd& Verilen •kararlar mil)·arlar kaybettiren Japon enı- yişçiler, Korsika, Nıı. Tunus ve Cibu- O mübare aca a nı(ın ar as~n 1 

Yenı Delhi, 2(l (AA.) _ Sark peryaliznıi ile uğraşmak i~in Uzak için artık takviye edile- ti diye ba~ırıyortanıı.' Aıu:-Jk, buraların taşır? Ben bu sözü, ilk duydugum 
grupunun harp tesiıluti hakkında- !)a.rka kuvvetler göndermek im- mez. Kaçamak yolile yapı- henüz işgal altına Cinnedıgi de malüm- zaman, bunu bana anlalaııa hemen 
ki ıoplant.sı, Pınd»landa. ıstıhsal kıinını bulacaktı. Lakin iıalyauın lan aevkiyat ancak bu or- dur. Sundı, ilk hareket ııroefı Sellınik şunu sormuştum: 
ve teslıhat:n telıf ve tanzımı ıçın mahvından asli istifade eden . İn- il dunun mevzii hareki.tına olan ordu, uınuml bi< çekılme vaziy~ - Peki, ya kaplu.u:ıagaıa n'" 
tem, 1·ı 1· bır· •-,ekkül ıhdasına karar giltere olacaktL Zira Akdenızde . b't• \indedir. dersiniz? O mübarek hay\'an, ateş-

" "'' · b' h ld d k j imkan vere 1 ır 8 h b k bücegın·· den daha tuhaf dewil mi~ vcrmı ·tir. j taın ır ra atlık e e e ece vo - u ar in, a ibt-ti ne olu~ al- Çünkü• bu diln'-'ada hcrkesi~1 evi, 
Bu karar bir avdanberi devam Mısırı gar. hından, Suda .. nı ccnubu_n- , - YAZAN : sun, en ağır y !tünu ıtaıya o 

l d hd ed b 1 d b 1 - - barkı, kiimesi, yuvası enn ali ı:ay-edcn mezkür konferansa iştır:ik: ~-" tc. ıt en,. ~a u ın~u. e 1 .. e N çekmiye mahkôm gibi gbrünuyor. At-
. . 1 b . lu· 11 murahhas hevet- Suveyşı kontrol ıcın keııdısıne bu- Eme.idi General M. • , ·kadaki İtalyan ordusu bir taarruzu ri menkuleden olduğu halde onuıı-
H,:ın l?C en u ' 1 ··k d · • ı · t 1 ki, niçin emvali menkulcdendir? lerinın reislcrı tarrıflndan imza e- yu enız i(Uvvet crt ayır an sc- başarabilınek ic;in takvıye edileınez. Simdi biz kendi tul1alhk ve za· 
dilmislir. l{onft'ransın hedefi İn- bepten kurtulm~ olacaktı. / A . mı jstihdat e-ıK::ıçamak yolile yapıl~n e\•kiyat, _an- rafctiınizi bırakalım da gelelim, 
giliz CDmmenv.rcaltinin Süveyş ka . .ı\lnıar.:. nın mahvı Avrupad.a \rupanın L':itJ~ll:, . c k bu ordunun mevzıt hare-katına ım- Bcyoi!lundaki ba7.ı bayanların, ge-

' a ·kında bulunan kısmı- bır Cer1ncn bloku kaJnıamasını ı- den alman dıploma~ıs\, ordu~lkı.in verebi';r. Arn3 vutluk ordusu, l 
naıının $ l tr '". d b.. l l . r cc eri, U.karpinJerinin ijkçelrrinc 
nın harp istihsalatı bakımın<ian Fc~p e ırehc~gınCcn oy.~hdu_rd.zad er nun l<"k cephf'li biı· harp y::ıpmrısı im- -nevsintin, arazinin, hatt:\ tallin yard'ı- husu~i anıpuller taknıalarına! Bu. 
kendıne kJfi bı.r hale konulması, ransa'.'-'I em erme.• ıe ı ı~1 t~;ı kJ.n!:ı·tnı da temin edebilmi tır mını ıörrr:edi. Adriyatik'e •~fare no3- bana blraz uydurınas..~on, :cli\or. 
\e Inviltcrcye zafcrın kazandirıl- kurtarncabk. h<-m de A~rur~. ~ t- 1866 SC'feıı, batı. ve dogu sın rlarında '!O> dt'nilıx? bil~. rıcat ordus nu bu )01. Jl~rkesin, küçi.ik el fenerlerine :ını-

. . . kün.otanın '-'apıl- sının en ü~lik askcrı _e\ c- ı •. 1
a - kuv\eL.. 1niyet ted.b·rlcrJ almadan, Jn \le ih· y.ırn göre be emek çok gilc· pulü zor buldukları 

1
,_,, zanıauda. ması ıçııı muır. ' t• b' . ıl'k ... l r ! a . 

masıdır. n ır nevı ı tatoru ıa •n·• . so °''.- Moltite 0 dı.;.sunu hedef ne ı..ıaşdırnuştı. t r_ l'lg z _ ~J ır ordusu gı.;.n geçtikçf' hu ha:vanlar i~karpınl~r·nın ôk~e· 
_, b caktı ve böyle hir Fran!'ta, knn hı- l"l. ~ 18 h<ırbi, Sadova darbcsı ıle k "\'\"et bu mak:.adtr. lerı·nc taka•ak amnullerı· d K3rarı ihtiva ~ .... en eyanname, ı· " • 1 ' ~ ıı<-rr cu 

!:onfcransa. 1stıriik eden mem!e- ır ne sımaracaktı! maksada imale edilen c<'nup komşusu-: İngiliz1eı, hava \'e den.:z uslerini. İ- !>uluyorlar acaba? 
1 416 1 f 1 k IIic ~liphesiz bu hal İnaiJterenİn 'nun •ıı A··ını kazanmnkl.'.l beraber, 1 talyaaın y.ınıbaşına ılflrıye surınuşlerd.ir. B ı Isa b lk' ket erın mı yon nu usa ma ı · , ~ . 1 . 1 . . u, o ,:,a o · e ı de vrupa 

ld ki ·tı ı·t h tı pek hosunn gıdecek bır nct!CC o - Koyzer ordularını muhlehf cephe1erde \dnyntı. n kar<Ş1 7akJSJna, I ıbya s- ehirlerin<l«:n birindt.·ki ha\aular 0 u arını ve ı ıa a ve ı raca ıa- 1 z· b. A d b-'ı . 
1 

d · 
l .1 "OO 1 1· ·ı; 1 mıyaca itı .. ıra gar ı vrupa a ~avaşmıya mecbur etmıştı. Sch ~en itelel<'rıne doğr;.ı sev< yat, den z en ve tarafından .npıluu ... bir ... , ol•a rının mı var "' mı yon ~ı .z k k .. '{ "f "' ,,. 

l . t ı-~ . k d te basına ferman okutan, a ı- plaııını akamete uğratan, nı· ayet cade- ha adan koJa.yca. taciz f!'d lebılecektir. gerek! 1-'akat o ular da bu 3_, Uül'ı···ı· ırasını ecavuz ey ~ıu.ını ay ey- b" · ••· .... 
l kted· .1o:ına ltlU\'&zcne kurnuya yarar ır mi nıuvaflaki.yete ı;uıukleyen de, Po- Ita:yanlaıı, ArnavuUuklak ordulan- herhalde ökçelerine J<',.::ıl. Jlapul\" 
eme ~--- kııvvet fJkarılanııyan _IJir dc\let. lonya ovnlann3 • Knrp ~lal':ln ötelerin1't nın güzide tti: 1en.k'rden old ouna şüp· Iaruını burunlarına takını Jardır. 

\'clcv r·ıi1ttcfik ol~un lngiliz si~·a- ._:ı.ttJ. kuınlu çullere kadar uzanmak h~- he yolllur. Bu ordu .sa armd~ d ruı Ge('en glin b:r ba~ka t!•'7.«"tıe ol~ b:r BuJgarJar Üçlü setinin ileriyi görn1i! teı,ıa)·ütlcrıue ... ·e~iydı. o~ıtilukıar aı;.lı~tır. B r ı;ok n alzcıne bile-tçi~·i, Şi::-li araba!)ına hiııdiriyo-
u~·~un gelenıcz. Alnı:ınya, kötü iht nı.ılleri de göı:d~ eldPn c·kmıştır. ı uın divc yanlışlıkla Top kapı ara-

k • • imdi, Bertinde si)~ le dü.,.liniildii- bulundurarak, bütün ıunırlarında, az ıtalyaıılar, hava fı <llarma, ı "cati hi- hasına bindirmi~ ,.e ar.ıl;A Ak!>iara-pa la gır mı yor ğü tahnıın edilcb!llr~ zamanda yıgınaaını yrı:pmayı du-lu ı- aye stra: ınri.l, gü enebıl rı -:-. Ancak ;a.·a gelinre adaınc:ığızı: 
Alauanyauın Fran:-'a)·t Avrupa.da müştü. Stıatcjık kaydırmalarda, 0 gU·1 rrıev.\iimin ve uraz:ııin f;P'. lıkıerıne gale _ Var ını Şişhane karakoluaa 

- Bat ta.rafı 1 tnci ..,., ... - nıağlüp Ctlnc~i r ransız - Ingiliz it- oldugtı gıbi, b~ıY.(ln dl'." Ol \affak olabi- be ctm<'sinı bılen \C :ııt.. af o.ık.yet ll("Ş'C- inen? 
tifakıonı J?rnu'>a tasbı!ı hüknıen lir. Dig .. r taraftan doiı.ı k()mşusunun "Slle n1ilneovıyatı yuk ~k ı:-.len ordusunun Diye bağtrtmı tı. Tabii, bu dı 
değilse bile, U7nn zanıan İ(İn ol- bıt~ ·aflıgı·ld 0 b:ışka ıktı di y::ı.rdımın:ı italyanl · i panyada. G aclalajara'da ha ka türlü bir fantuz\ a~ ba"'ik:;t 
1nasa bile n1uvakkatcn ve fılen mazhar oluşu say ınrle bır dil2une yapt,klarl g ', h:ı-.:n da ·bel ı k~ r'Ş ın- tiırlü bir atıuas' ondn. Ci.inku 'ul
kapatnıı~ gibidir. İtal5anın kosko- me:n l'ket· bir dıter: ardınc:a, sılah le d<l ...: ılmam k çor ıni şımdıye kad:ıt tanahın'etten, Türbeden: Çars1ka-

oait serait dairesinde uyuşmıva te
şchbü.s edecekler, Hıtlc•r de &gaz
lara kadar ınmıye ka!kısacaktı. 
F 3kat Yunan muzaffer yetlerının 
te::;iri, harp s hne.erinde çok iler
knJ,, kendıni l!ÖSlermektedir. He
rıuz n1ihver devletlerını! :::ıağlanma 
rr.ış olan cıvar meml ketlerde itı
mat coııaLmaktadır. Yunanlılar 
bunlara a ·rr ır• ı.elere muktedir ol
dui!unu öğretmişlır. 

ca bir donannıayı, Akdcn;:ıde bir Vf'!'3. ıy:ı 'c!ile ennigun etn eslnı bı~- ouidu~ı n san·:von.ız. pıdan, Bcyazıttan bir\..:onlcr ondan: 
çok nıi.ihinı üslere .!tahıp olıııa.srna di Ancık •edırunek muh fa a etmek·! Dağ k BrJ.nde Bir Ak.3aray, bir Çapa. bir 
rağnıcn kullanan1:11na~ ı, l_,ıhyada 'en k:ıl .,,·iır kk d~ n \i -de- C'!' 

1 
nrlu bir k t>r ııra ye Topl·:ıpı~ 

bir askerı ntu\'affaki\"el gi>st~r •ıııc· Sc ... n kaldın, ey efend dehe ver · ıd ~ \' nan ar, d tı Bileli istedikleri zaınan da ha 
mcsi \"f" Arnavutlukta tanı bir in- mck · .... ' klbılıyetleı nı bat etm lcrdı F. ~ t:"ı zavalh hiili. isin farkına varanıa-~ nızal'l' • 1 ' 
hi1sına uğrnıuası ingiltcrc~·c 1\k- Dıyebi rler. j •k dela. ha. be nı"Q unda yürı.i- ınış nıı:'. 

ıngilizler alınan fo. İngiltcrenin Bul~ ırstana 
[)\:.ı Ayan M~clisio:' e Karşı llııtıı Hare~eti 

leniırlc '° Afrikada. iıarbi kı al- ek ınec ' Y ı e ıne de duımıye< .. k- Osman Cemal KAYGILI 
tacak bir darbe in<!ir·h~ntİjl'C":!,i•ıi A 'I"~p:ı klı'Wrll haya' n n mık-: ı .an'a ı. Jctadır. 
i~pat ediyor. Böyle bİr nnitte(ik<.' \ y::ı ·nı tay·n e nck ıç ıı buy_. ·nuınJ~ e t yıllardan-
talih hl~lc.ınıaktan!"a hnnu "•rhnıız- bir •k'• • t.. r.inl tl nleorne.Yt.' lUzunı '> r: zaff"'r t('ranelerUc drm~i.ızardı. Ri
Jan atınak suretilc İnf;lltcr('~·c bir 1 görnıiyen,f'.'ıiıı, Jtamburg°la, Bremen- atın :nahiyctı gızlerue de-, zlh1nlerde 
taviz vernıek doğru ohnaz •nı? Bi- de. nıı n ka\ 1 • .tı!ında bi· kaç atık v. çok tc C'vv~ter uyandıracagını tek- 1-I ava harbi toğrafları neşrettiler Londra, 26 (A.A.) Reııter: İngilte 

beyanatta bulundu L<Jndra, 26 (A.A.l _ Reuler a.- renın Bulgarıslana kar~ı natt.hare
Rahire 26 (AA.) _ Yeni Başvekil . sının deniz.cılık muhabmne ıo- keti, haricıve müstesarı Butlerin 

J.fÜ8(,>y1n ~ırrı P3~ dün A,yan meclis.in- ~ 14 1 kıncıteşrınde L~\ıı; ıla 2-~ Avam Kamarasında bır meb'usun 
d• ••lc•finin sıya..-tıni latqtk edebıl•- metre irtifadan apılır > cflan kc~:f sualine verd.ğı ş1u tahrkiridcevapta 

zin1 t"ransayı m:ığllıp clınenıizle bır inc<'lenıe yapma~arı y<'t<'r IIollan- ra lüz m yoktur. 
İng-iliz a\kcri gururunda be Eren d3 1ı do,.ı m DıdrıK , bana, bu fırsat, ı talyan d.)nanması, me\'c dı;,·plıni 

1 

be,.. · r u.ıt,ıne gore, ur.o. ~,...ce İn-
- Bat lanfı l lnd 1&7fada -

ee •ı iJtnictinde olduğunu söylemış ve ları e.sna.sıncia ı.ı.lınaı. otogı ar- tesbit edılınis bu unma ta ır: 
infiali İtalyanın tahrip edilnıt!sİne h.azır130 ıştı. l\ted \e l'f'"l.tr lı~dı·eieruıı isbat etınek dC'! l, muhataza et- Rllt.t bomb rd n ~ f V ·o.relerı .ı:\1 .. 
imkoin vermek suret il~ gideremez 'et...1'.ikc gitm tik. Fahr.l\.atör ve yuk.wit . manv ın J;\ bat- .. ıır.al.r.1e bulunan 

dellti;;tir ki· . 0';,,atbuata verilmiş• ı •Harıciye nazırı Lord Halifaks, 
•- Evvelki kabine dünyanın g«;ır- a Bu fot,ograflar<bn ai .ıı;n kat'i ne asa~:daki beyanatla bulunmak ü

ınekte oldugu mli.şkil vıtziyctıere kartt tıce lngilizlerin üç zırhl ,.J \~e bel- zere bu f:r.atı ~lde etmis otduğun
koyınaga muv·arfak olmuştur. B~na ~a ki de iki kruvazöru hasara u{!raL dan mes'uttur; 

• rnck :.:aydındadır. lnt.zar, acıdır ve ya--~ 1.•·• ~an<1'a rıhtırn d .• ~1aıın! bom· n!iyız? b.r kl tçı ol::ın Hollanda!ı •led kı:: A.J. .• , 

b h ~1 •dır. Biiyuk harp. ınt ra rr hk<lm ı..•rdı'"'an etmış· lerd .-Almanyanın böyle ir hattı are· - G"iruyorsunuı, denızde \""' nehird .. 
1 

:..~ nrn ra eli alt b t1 r \adetm ;ıt. ·ı ... 
ket ihtiyar etn1eslndc biri n1ad:.iı, bir ÇlN'> apurl:ı.r, tıbıi vazıyc~ int:..zat ita yan n tikball den rdcriır. Do- İngiltereye Hava Akını l'ck 

Hafif Oldu &eh<>ıı Mı ır halkının, hükiımetinın d".- tıklan merkezin.dedir. Tahmın e- Bulııarıstanın, İn~ilt renin d~ 
Ji.ı,t, dUrenciiş ve azimii hareketıne ~~ dı·ı,1. 101·ne." öre, lımanda ~ıltı zırhl.:. r.anlarına katıl!11aması. veya a!ktif 

tUğeri nıilne\ i iki ınücssir daha 'ediyorlar . .\vrtıpannı, Batı ltıyılannda zamınidır. 
bulmak nıÜ111kü11dlir: her J;, anınd.l bu !aaliyclı. gururstınu,. 

•·e· ·at·•npe-n·erlıği n "" if tt d t " ·ı ohnasıdır. Mı~nr \: "" d t b ve.va pas surl· e "ill" m c me-.. de ge 10 kru"azör, 27 e> rrıycr ve ır . 
bı"!.letın gerek parUiımento dahıln"?- .. • d--ı Jzaltı rfemısı bu- mesi ye vahut lngilterenin mi.ıtte-

k ] ... şuph•- ok torpıt.o ve en " r·kı . h'' ·! . ·ı· re e haricinde olan işbir ıgının Ç d H umd.,,1 sonra uç ı erıne ucuın e' em me~ı ar r-
sıı <'n bi..ıyük gnranti:si oln1uştur. Bu va- lunmakta 1 ı. .uc " ğ' destrover le," İnE?:ilterenin vaziı ımza olarak 
t . . · menfaat- zırhL, 8 kruvazor V - . . . • ~. . 
anI>f'rverlik memlek:etırnızı, . . · k t . t" Bıı:aenaleyh ıstırak edecegı munten1cl her han-

leruı, ınlidaf<ta edecek ve tamamiyetını rmanı t.c-r em~~ ır.hücuınun İtal-) e:i bir sulh tanziminde, Bulgarısta
Ve i rtikl;ilinı temin eyliyecek bir_ si-y_ase- Taraniova yapı .~n 

0 
l'n mUhim 1 nın tamam:vC't \ c istJı:.1:1linc· tam 

te seı.:k~tmege hcadim olmuştur. ümıt e .. yanları donanma aı . · .. t. hürmet cdı nı{'sini t !, ifl ıçin t'l
der.ın ki hukümetın.iz Kralın tarafınız~ ku;ının: daha emin bı\ ver':' .~o ~- den. gelenı \ aomak Jngilız hıikü-
dan lasv·p ('dılen nutkunda buyük ha rncK uz 're oradan ... C" rr~ge ~ l" - metının niyctlcrindend:r, 
ları ç zUnıış olan sabık hOklımetın sı-' bur b:ıakm~ oldug-u sı v eneoL ır. 
Yasetınl tatbik mC"vkiine koyacaktı". ---O-- - -

l'lc, i.etinı muhafoza etnı•kıe 0 1a.-. ı::-'M ı'standa meb'us-
:neı .. !{'J .ıUyct buyuk it.naları ,1.;ap acar -
•ltirdig.i cilıclle ışbirlı,Pnizi ve müzı;: 1 r arasında du~llolıu 
heretınızi talep ederım. Vatanın enın a 

. 26 (AA) - Havas: :Yetı kuv, ctlt olınan117.a ve birle-memıze Budapeşte, · · . 
- · · ı • . dolayı::ı:ile hukun1e-uı.utt \ukkıftır. Allah rahberınuz o sun. BütÇe muzakere:n . 

hasıran dahili siya::.eb ha.k.k!nd.3 
tin nıun .. . . 

1.. ent.osunda. muhım hır ger-
:\'Iacar par am . 

Kral, Bulgarislanm !>ulhpener 
Olduğunu Soı l<'di 

Sofva, 26 (A.A.) - •B. B. C .• 
Kral Boris dün Mosko\'adak· .\

merikan sef:rı Ste nhardt'ı kabul 
etmistlr. R:..ızı ri\ravetlrre C:;Jre. 
Kr:.ıl Boris Sleınhaıdt'a Buwaı is
tanın sulhperver olduğunu sö.v e-
miştır. 

1 - (1\.Iinevı sebep) 1914 dl' ü- Fakat, b:ıkı ız ş:u g<-çcn \apu. lar tab -
çüzlü ittifaJ.-a ihanet clnıiş ol3n I· tıı: '"~ ~lıklarlnı da ,yen<'bı ıyorlar 
talynyı tcpcletcrek cezalanJırnıı:k. b;.ıyr3kJ:ır:ı dıldc~t edınıı, rif'ntzlPı"ln h·•· 

llitJertn Fransız • lıuan ınlİ. a- ı kııni bir 1nlllcıuıd r. Jngiliz gl"!nıeilerl 
rekcsini Coınpii•gne orınannı! aki ı<'itı bu engf"'lı j'iltm.:lk bır şerer m~<'
m.ihut vagonda iınz::launıl.;, dikka .. 

1 

les·dır. t k.ıt bu, yalnız onlara hastı .. 
tini gÜ'".terınesi Alnıanlarıu :nti- 0'.c'kı f'r k·. gendırler. 
kan1 tnrzlar1 ve ıuô.n ~, ı (facteur) Fil!ı..:ıkika 1-!amb• rg't.a, Bremen'd(! de 
lere ehcn1n1iyrt vert.1<"k husu. un eynı hay ı· et gôzt' çarpar. Buıun, bu 
daki itinalarının 1 :r ınisaJi degil \•arlı,., n ~ r yokf.Jr \!C 1.erey~ gıdı! 

nıidir? . . 
2 _ (\[addi scbcpl Halrnn lm

paralorlu~u.hütün u.lC"aUcri ile Cer
men İınpa.ratorlugunun nırnfaatle- A vrupanın, kendı yagıle ka\ r

0

ula 

mıyan, bır menı!cketı de, Ita&-
ri aleyhindedir. yadır. ~lussol~ni İtalyas1 da, yorı.ı!ma. 

A itnlyn B:ı1k..ııılarc:!a rna- b!:m yen ('a!ışın:ılarına rııgmcn, auta:-
vutluk. I\-lakedon}·a. g:ırbi ve şar- ch:I:' ımkiıı.arı . utawaıruştır l" kat, g·ı. 
ki Trakyayı elde ctıaek biı· koldan r P1ir dcy-ıızlcrln dte'rr nde chay t sa 
Seliıniğe bir koldan P><ı~~z!ar;.ı u- hası> aramakta değıl, duny~ 1 arı payla-?
zaınu3k, 'uzo..,lavl"a u~ Bulgari't- mak !ievda~ına dJşmüştur. 
tanı c.;i~asi nüfuzu altaı:ı alnıak ve Sek.sen yıldır~ oynıık bir siya.et takıçı 
Rr.ı. ınya~·ı ırki birl:ği içine sok- eden bu nıeınlekct, k<ıh ınµar.ıtor Na-

yılır bır ar •d yı bü- Lon<1ra, 26 (A.A.) - Ha ·a vt. 
-,.uk bir fed;)karhkln " de gc rmiş-. dahili emni ... ·et nc.,:ar,·tı rının teblı
J •. Onu k"> ma nın r ebebi de ba gı Gun batmadan a e•;ve-1 du.şnıan 
ı h.:ı \urud' getırmt- ındek gü TQk o- ta)vareltri İı~ılterenıu garp m rı
bilır. tıiger tar::ıftan, Tiıık<"cm·zdt".ki~ takası Uzerıııe boınbalor atır•_şlar-
!\k ak~. k:ıra gUn iç.ınrhr> rlarbı m"- dır. Hasar az oldLIJ{U. ~ıbı ot•J. ve 
l;nın btU"&da Yl"rı vardır. varalı adC'dt de n'ahd·.ttur İngıl
İt.alyanı ı\"navutıuk: ordusu v;ı2iye .... terenın aıger bölge•t-ı ı UZE'I u11l~ 

.n ö•renmek ıt :n haftalar AC k.a fü- diı:µnanın dun hı i\~ faal.\et" 
hatınırı maL yetınJ a' lamak ır;ın de, olmanı.;..ştır. 

>elkı bu k ay g('Çe('ekt.ir. Fakat tek-
edeb.lı.r .z: 

lt.aJya, b· arb:n alır yukunu çckmı_ 
yt>- mecburdur. 

Ruzvelt, 
sefirile 

~ ... 

fngiltere 
görüştü 

\r~ıngton, :!6 (ı\.A.) - Beyaz S ray_ 
dan bildır ldıgine gore Lord Lothlan, 
dun saat 14 de Roosevelt'le görü~rnu,.. 

Afrikada İng-iJiz T d'.\"\'arf'I rinin 
Faali~ eti 

Kahıre, 26 (A.A) - 1 
\:a KuV\'l'tlcr nin du:ı' u 
enılıvor .t.;. 

ı ız ha 
blı ·ne!• 

Batı ocilunde D · " ppol»-
niada b. er ı< la t·ın 1betkr 
kavd<?d•lm· l r Tı . -.kt ı ,, kerı bı
nalarıh ha arlar h" ı ,et:rıln · .
lir. B:ırdiada i1tıhdQt , 1 ı aha
da tam isabetler ka d ~ıl~ı"lL,.. Ribentrop, Grandi'yi 

kabul etti J.k nıu;;ahede cditn1ı.ştır. 
gın ı . h .. 

. ı·an hadısel~r u.ur:ne u-

Kral Boris. Sol.olofu 
Kabul füti nıak arzusundadır. Polyon·~ yarunar..ıfi., kb.h 1( ·ım hare~ tiır. 

Şarki Afr•kada: A. ,hda bır ;{ ~ 
mının pek rnk·nın:ı bon,balar dııs
mü• ve bir naklive oeı;o unda bu
yük -r ,-angın çıkarıl. st r. Bır 
kışlada da yangın ç ıcm t r. Baleı
yada bir askeri kar.r~aı a b<.lmba
lar isabet etırJştir. 

Be 1, :?6 (A.A.) _ Von Ribbentrop, 
dun it lyan adlıye 11.;.ızırı kont Gran

diyi kabul ·eLıniştir. 

Meclı.ste çı .... 

ı ne ınensup bır meb'us üç 
küme~ p..ır ısı 

b, ·la dUello yapacaktır. 
r şist ıne us 

N O __ [}-=-:ti! 
~JJW._'- - -: ~n -Hi-::;;i:-ınemleketin işcıı-

ıçı ... ' •--·-B u l il a r l a r li ve terki bu kııdar ...,.. za· 

ne iıter? 

Bir muhaTrir: 
!1ulgarlar ne ister'?'. 

Bn lıı;ı alımda bir ıı!akale 
!-.İl il 11 azacakınış. Naneınol
la 1 ~OrÜ'./ii'."·orduk da; 

İstt.·lliklcri ınallnn .. 
llcJ:J t-n sonra, ila ·c etti: 

.. zı ktndi gOnlünl' bırak ... 
sal r , a da\ ?.tl(·u ıı ı a zurna
~ı) n \: .. rır ... dcdıkll'r'nı Bul
g•rl " d.ı, biz de !ıılıriz ... 

,'\z zamanda 

çok feY görenler 

N n1 1111 'hu! 'n: 
z ,~rı1 .ıc ... çol ... scy ri

rcıı1 r kiı.1' 
Su Lıu~ n l'<'\ 11 ' r"" -.gi .. 

11 b rl en o ha a "ll muka-
belcı! lıuluııd ı; 

n 1\ uılar .• 
dPP. J. 

Deri . De\ um etli: 
·- Bır ..ti.va gıhi iıalyanla

·ı.n nıt' ınleket!L•riuc geldikleri-
nı · · · · · 

mana sığmamıstır 
M a ı al 

il i b j 

r-; aııcınollay~: 
_ )ta>al, c>kiyi anlatır de-

lil mi'!. 
Dl.' c !>ıordunı. 
- t.\'el ... 
c·rv·1hın1 verdi. . . 
_ Halbuki, heniın tclakkın; 

mi dl'~ısti. yok a bana ınasa 
gihi ını geliyor .• ~edir anlıya
nıadıın .•• 

l)i~erek, devaıu ettiı:n; 
,\rnavutlukıaki Italyan

Jardan hahS{'dC'rken irinıe hep. 
oııların vaziyetini bir ınasal 
hatırl:ı.\ ı~ı halinde tasavvur 
etnıd< doğuyor .. 

i stat buna: 
Eh, birka( gün sonra, 

Ama\ utlukt.aki ltalyan i~ga
lindcn valnız sen değil, her
kes. Bir varmış, bir yokmuş, 
e\, el zaman içinde 1\rnavut
Jukta lıir İtalyan ordusu var-
1111 ... diye bahsedecekler .• 

Mulı.abelesiııde bulundu. 

Sofya, 26 (AA.> - Dün öglcden 
sonra Sofvava ~ ı •n Sovvetler ha
ricivc -kon1u.erlıg1 umumı katıbı 
Soboie\', Kral Bari:; taralın<lan ka. 
!ıul edilmıstir. 

Bulgar Elçi•i Ber!iııden 
Protokolu mu Getirdi? 

B _ Böyle bir italva Akdeniz ketlerine kııtıl..'.lrak, fakat da n1:ı denızı·: 
k de,. Jetler a·-asında yc:r tutmakl . Akdeni-yolunu Adriyati len. Egeden ''e 

ima zın ortalarında sömürgeler, deıuz ve Bog-azlardan A nyuya kapaya-
ha\·a i.ıslen edindL Gaye, Iloına impa. cak bir ltalyadır. AvU&turyayı al-

makla Habsburg tahtının bütün ralorluğu kurmaktı .. 
ki ·· · d h k ·dd' 1 Arnavutluk, Balkanlara ıotüren ••v·· topra arı uzerın e n ı ıa c .. . . 

k k ,. ae~meıt e · ·ı t' ı· kulceyşl bir köprü baJı mahıyelind• me me\." une • "' ı ~ı ı 1 lma ı 1 • •• •• • 

1 l; . Al an•·a T · t dt. Buyul!: koınşunun her ıl.erı adun a-o mıyan ır m .• nın rıyes c. 
Fiyume. Bosna .. ller5ek ye saire 
ve saireyi gönül rızasile ltalyaya askeri iııtibah uyandırmıştır ki bir 

Buraya gelen Bul'!aristanın Ber- bıraknıasına imk3n ını vardır"'. 
Cermen ordusu değil, be~ Cerman

lin elçisı Draı?anof pek muhtemel Binacnale)h biz Alınaııyanın ya gelse vazi~·eti değiştiremez. Zi-

Sı>fva, 2(l (A.A.) - D.N.B. : 

olarak buııün B"'ivek•l Fil.cıf ve ha yalnız So,·yeller garanti vermiş- ra Türki_yenin Balkanlara uefhetti
ricive na'ırı Popaf tar~fmdan ka- !erdir di;c Yugoslavya üzerinden ği ilimadme(s, cesaret ve azim ar

ı bul edilecektir, Elçiniıı kral tara- ıteçnıenıek nezaketini gÖstcrdiğini, tık had belerin se;·rini dcğijlirmi'
fından da kabul olun~,.a~ı sanı!.. yahut pek ~ok adanı feda etmesi- tir. 
maktadır. ne sebe11 olacağı ic:iıı Yuı:oslav~·a Acaba İtalyanın Yunan _ İngiliz 

Drai!anolun bu ziyareti burada ile harbi göze alamadığını •anma- silahları tarafından cıilmcsinde 
sans en tevlıt elll'T\;.tır. Draga- makla doıırıı dü~iın ügünıiıze ina- gö,lcrece{:i d kkatli bitaraflık Al
nofun .!1i a n B ı ... ..ı.r· tanın c- nıyoruz llal)nnın \ unaıus_t.andan: manya,·a un1duğu sulhti temin edc-

akt a ıltıhakı nrot~kohınu, yediği her darhed•• Alınan - ltalyan bil'r mi• 

ller P ın 'd .....,, : 1 . k 'ittifahı.ıun Yıkılan bir kemerini :'\~la'. 
f;!etirn1ckte oı f Jı;;;;u şa; a ar .. ç

1h: daha gorınek do"ru olur. Zirn İngiHrrr anrak \'al·nıar ana 
ırr:ıştır :l\laa · .· 

1 
· ~u r:;~ı mk~ _ Bu Alrnnn\n B enncrdl'n de mi yasa~ını tekrar ınrr'ivet ıncvkUne 

j i llcr tarafıOG'1n t zıp 1 
mc c nrd1n1 gönderemezdi:' ko n1U"' hir \ln\an' a ile ma.'Wl ba· 

dır. 8 1 .Fl • · ( .. i,nıdcrnıi\ or; zira hcn1 i o-al sn;a gecebilir. Zir~ ıınrak Nazi 
Bulgarı~t~nı~·. t't 1 ı:ı ·~ısı altındaki ı \rupa)ı kontrol &\'İn 

1 
dün' ndan a~'Tlld gı ı:ün İngj-

• c I.} or rok kuvvet a:yırını~ hulunuıakta- 1 rzin giiıüne A\:ı·upn haritasında 

Noel yortusunda 
mütareke yok 

Londra, 26 (AA.) - Bugün A
,·am KamarasJnda "Nocı ba\. ramı
nın kutlanması ıç:ın Papalık. veya 
bitaraf diger bir de\ 1 t vasıtasilf 
4ll saat!ık bır mutareke akdini tel<
lıf edip etmiyeceği, Çor~ ılden s<r 
rulmuştur. 

Başvekil buna •hay.r. cevabını 
vermiş ve şunu ilh-e etmiştir. 

•Eger böyle bir teklif herhangi 
bir bitaraf devlet v...,,ı.ı ile yapı
lacak olur>a İngıltere hukii:meti 
bunu kat'ivven red<iedcccktır. 

Sovyetlerin yeni Berlin 
elçiri vazifesine gitti 
Moskova, 28 ( A.A.) Sovyetler 

birliğm n yen Ber in bil,.Uk el~ i De
lanazeof bu alQa..m Mosko\•adan Berlinf!' 
hareket e~ur. 

Alınan Topları, Bir <Temi 
Kafilesine 200 vbih Altı 

Londr3, 26 (AA.) - Fransız sa
hilınc verl~tıriln11ş olan uzun 
menzilli Alman toplar., dıin ak
şam. saat 6,30 a d<ığıu .\lanşda hır 
in~iliz kdfilesine at >ş aç:nı !ardır. 

Kent sahilindeki uıuıı menzılli 
lnııi!iı: topları, Alman bat:ıryaları
n t~pa tutmuş ve Alınan topların
dan bazıları. Alman 'b'l.ltı!'yalarına 
cevap vermi,;lır. 

Ateş, saat ondan biraz en·el nı· 
havete ermiştir. Alınal' topları 200 
kadar obüs atmıştır. 

KPnt sahılındeki mij ·,hı r o 
re, obiıslerden h.çb' hedefe ısa 
bet etmemistır. 

\ınrri\ada c'ki Gangsterlerin ınüthi lll&eeraları - Mahpu ların 
hoı atı - A k - Ka, ga - ve kini eri _ ibret alınacak sahneler. Bclgrat, 2tl (AA) •D .. N B.• ı dır. hem de İtalyayı kiın<lı·deıı at- bir ;\imama iliş bilir, 

. t Berlın clç. ı B J_ ıımtır. Şiı'!di, '.'l~anra i~in relik mih- İ 
Bu g:arıs anın ,_ P . t k gaz ··e. ı Gfjndern\tk i tc'<' h le gHndere- ver hır mıldır kı Krupun dev ·ah-

TÜRKÇE SÖZLÜ 

DEMİR KAPI d an ı:ıeı:er 0en ' " d ı ·ı d'' .. ! b 'I ·· Pf a u. nenıek ı11c,:kıindtdir. Zira hir de- mer art .:ırı ı e o\·u en u mı ' U· ; 
b muhabır b, \ ,ı,:ıtta , . .. h rı· k ı· .· k ' 

SlIUll ır t r ki . fa t•o \ adİ<i:iİne int:n Cerın ııleri bir zerıkn~ .su nt: . ndr ı le ıb~1eK) ı az-
hulunarak demı · ' d:ıha ı~rer:.nerden uerivı- ataını.}a- nıa ı:.ı~ n1a'\1 amar •. ır aprcra 

•- Altı avdaı'tberı mcmlekeh- cnı:ını hilen iN ltoh ııd az değ'ldir. ınerıncn beklrınektedır: 
, me domı'ed ım cin Sofva'a g dı- Bil le ı•lmıı aydı koskora motör- Pa.·" . .•• , . 
"orum .Bul arıstanın üc taraflı 1 .. b. d .. ital•·o müttefikine Acaba Papanın tem ıl eltıgı kilı-
, u ır or u a , b 'T' k d' lıkl d 

akta t '1ak.ını mz ı etl!'Ml'InI karsı mevzi aldırmı olmaıdı, s~ u 0 ııı•e ~11 I 1 n;,ez~~. ..•rın ka 
'! bı Sofya.a haricı\·e n<'Zate mi Şıınıı da ilave edrlim ki it !yayı b.ır ~er vefrfccde , ksa .dıı' ·~unun ıa • 

sapl::ıııdı~ı ~ıkmazdan nrtık 1 nan· ~ıra tını ::ı e ere mı ır. 
deruht et k 'Çın gıtmckte oldu- Sanıııl\ oruz. 
""m • habcrl~r de d 2- va da kurtaramaz. Zira T k sün- , 
"~ " ~ NWımettin Nazil 

Filminde herkesi h , candan 
titretecektir. Baş iollcrdc: 

CHARLES 
Yarın 

Matinel~rde: 

BOY ER 

1 P E K' te 



ı:t - IKİNCİTEŞRİN lM~ 

Italyanlar Eıb 
1 şi.mal i.IJ1B 1·1 de süzatle ' ' 41 ft 

a,. Aos vadlıılııe inmlflerdir. Bu ....
pek ıabi! olaralı: ~ ilıerlne bir tu-

Kan R·--A D Y O . . verme Bulgaristandoğ. 'B ,. 
teşkilatı ru yola gı·diyor 2·7 2 . r 1 ç b ,6&.iJ'lı 

AJlNAVUT QBTZLEııt iTALYAJlllLAAı <' Pr~~ •v n aÇocurş•km-~ .rR'" sanı boşaltıyor yik iua edebileclil -~· 

iZ'AC EDİYOllLAll - Jla4 lara.fı 1 iııei ~ - - •hıeden ........,) 8.00 ~··- 18.46 ..,.,. 

b blltlln mmlakalanla devam ~ Belgnt, • (AA.) _ H-***" ah- harp balind• •Menzil 5'1rgı merkezle- rene, bel.iri Ege denizine iner, bel- s.oa Müzlt 19.15 l'olüzik B E ç • A A 
dir. nan malfunata &öre, İtalyan orduıuna ri•, c.Geri sıhhiye merknl:eri> nde fa- ki ltugosla\'.)'·ad:...n bir n..iktar arazi 8.15 Ajans 18.JO Ajans K 1 B B 

Yunanlılar Görice'niıı fi:malindeki kaydedilen Arnavut grupları siliih v• faaliyeıte bulunurlar ve kana ih- alır. l\<:ikı diyoruz~ ('.liakü, bn har- 8.30 Müzik li.4.5 Minik 
bölim yollan diıtman tarafından bıra· ınUhimınatıan ile birlikle alaylarından liyacı olnn yeralılara •Kan ve- bin uc IH4-18 bubi ı,ıbi ııeticcle- 9.00 Ev kadnz 
k 11an malz.eme ile dolu buhna.ktad.ır- kaçmaktadırlar. 18 den 55 yaşına k.a. rici-. lerin kanlarını verırler. Haıttaha-1 Dip Bulgar)ann Dinı.' ala pirince 12.30 Program 

20
·
15 

Radyo 
dar bütün Ama~t erkekleri silith al- ri>, ile cGeri sıhhi•e merkezleri> ndoıe giderken -evdeki bl!i~urdan da 12.35 Müzik 20.45 Mti.r..üc lar. .r 

A~ ıeıe.. haberlere ~' İta!- tına alı.nıruşt.ı.r. Firarilerden bazıları hemen .isten.ilen olm\.) acaklarını, Hitlt:rlc l\lusolini- 12.30 Ajans 21.10 Xo.h1ıılılED& 
J'aDl.ar Oörice'ain prbmddci dailarda Yugo•lav h>ldu<lu üzerinden lı;açmalda, . Y'Ot'O gjderek :::::: nin bii:ün haşin belagatleri dahi 13.05 Müzik Jl.25 Milzılt 
yeni bir - \etki! etzneie çalırmaJı:ia. digerkori de dağ:Jara çıkarak İtalyanları ~erdir, Kendilerıcıe temin edemez, BuJg•rlar Ege deni- H.00 Müzik" 21.40 Jıll\Wlt 
dırlar. iz'aç etmektedirler. Bu çetelerin adedi kan mikıar v~ ni~betine gö~ ve bir ta- zine iıı"ieler ve Yugosiavyadan top- 18.00 Program 22.30 Ajans 

Ynnanh\ar Erairi. ı.tikametinde:kı dört ile yirmi aıaemda mütehavvildir. rlfemucibince pııı1ra verilerek.Ar.> rak al~alar dahi, bunun mukabilin- · ıs.03 Mütik 22.45 Müzik 
...,vzilerilııi 111- .,. talrvVe etmek? Bir kaç c1in evvel Pogıedeç teki ben- de, •tabi millet olacaklardır, istik- 18.30 Konu§ma 23.30 K•ııarui 
)edir~. z.in depol&rlDl berhava edenler bu .tı.r- lalleri elden gidecektir; Slovakya-

ıı.&ah..,. 'l'tlMAM.ıLA& J'h.A.TJ navut çeteleridir. Fransızlar ya döneceklerdir. Bıı, hürriyetine 
aşık bir millet için bir kazan( mı-

~ İngilizler, YonJnlılara dır? Bulgarların, (}m;anlı İmpara-
Londn, ,. (A.A,) - 11.t!ut<ır: Ta;yyattlerle Yardım Ediy~lar u torluı;unun satnt devrindeki ,·a-
Loncin ~ a.s&orl mıthfnı.,. Londra, 216 (A.A.) - Daily He- yanıyor <iyetlrrine dönmek istemeleri Bul-

rınden b~ ıtöre. şimal bölge· rald'~ harp muhabin ,·azıı·or: ı:ar tarihinin a>la affotmiyeceği 
<ııa. taralı 1 laci salıoH .. ) 

.uıde buııun Ymımı kuvvetleri Voskop- M.üU.efiklerimiz Yunanlılara 'bir riirüm \'C cinayd olur. Bulgar 
ttnin 15 ~ ıarbi:Dde ilerlemit mümkün her ''a..~ıta ıle takvive yasında, MJSJr .,.~e Gabondakı kıt'a1an- milletiı,in, bir liman 'e biraz top
ıerdrr. _göndermekt.e\·iz. Tavvareler, harp mız.ın ~eniz.Ieri yaran ticaret gemileri~ rak ınuhabilindc, Alınan bosundu-

PindOı111 mı.nt.kaım1da q•enı deler tev~ leva7.ırru ve as..l..;.erler taşımaktadır. miz mur~ttebatını.~ -~Ogüslerini ~abaı:-

1 
ru~~~a boynunu u:ıa~n1 a~ i!-ıtiye-

k•lade bir şey- yoktur. En kı.<;a bir müddet icinde tayyare t.an ~ey, ~le bu bnyuk Fransız hıddetı- rer~uu ı:.-ab~I etnıek ııınn1kun oln1a-
Fakat Epir nuntakas.mda Ergir1'yt mevdanları vü.cude ..,.etirilmistir. İ dir. Işte Jeanne d'Arc'ın, Danton'un ve dı~ı gibi, Ital;\·anın i<arş:sında, is· 

ıapılan Heri hareketi İtalyan takviye Temin eıdildie-ine gör; italvanlar ClemenC'eau·nun hiddetı olcuı bu Fran- tiklfılini nıiiL~afaa için dö,·iişeıı Yu
k.Jt.eatının mubvem~ maruz: kalmış. 1 tav,·are~erle .E?et?recekleri kıtaat sız hiddetidir Jıı:i, bizi sililhlarımıu ka- nanistanıp l'"ahraınnr..ığı ,·e elclc 
tar. Ergiri'nin Yunanldar tarafından a. ile bu: .me"\·danlara taarruz etmeyi vuşturdu ve bizlere yeniden ümit verdi. cttıği n"J.u,·aifakiyetl<:r tlc. hakiki 
J:mlp alınmadılı btoti.2. ~ bilin· arastırıyorlar. İngiliz ırnü:hi.mmatı Kuvvetin adaleti yerine getirerek dü.f- linlgar \·atanperverl~ri için bir ib
llM!m-. ve hu:ruı;i nevide bazı silahlar İtal- manlarımızı ve Vicby'deki dootlanm rrt dersi ıeskil etınis olsa gerekt;r, 

Sabi!. - Yunan kıtaalı Tan majtlfııbiyetini datıa feci bir mağlıip edeceg; günü yalclaştıracalr. olan 1\-filletforini maeeraya. harbe ve fe-

Bismarkın politikası 
(Baı; tarafı 2 nci sayia.ı.a) 

bugünlük büyük menfaat ı:örmiye
bilirkr. Fakat bıı bal devamlı bir 
ınuvazeneye doğru meyletmek için 
bir sebep teşkil etnıez. Nitekim 
Fransa rJa, Mar~alin idarcsintle 
bile, galipten pek (Ok fa) dalar ko
parn1ak ihtinıali \·arken kafi bağ
laıuııakta tercddlit etmektedir. Bu 
teennide nıuhtenıel bir tevazün en
dişesi ~·eı· almaktadır. Ne Berlin 
ve ne l\fo~kova coğraf'.\·anın kendi
lerini komşu yaptığını unutamaz
lar. Tarafeynden birinin fazla kın·
veti di_ğerini başka istinadg3.h1ar 

Yasaaı MAHMUT YESARİ 

Apıırtımaııoıı. "-""". bir .... ela
... var. Kooukomsu da, -ne ;T&p&mlar, 

8eyiı- Ulıztm!- merak içil'lıdeler, kapUa... 

n, pencerelere üşmü,lf>r. 

ıfet.çi bdba, mahallenin k.lidi kürell 
idi cÖlünün vasi&i, dirinın kefj}jt, 
.u'a.ııAu müşkü16t>, ne dersenız deyi.niı 
hepsi, o, idi. Mahallenin, ôllisü, dirili 

Hlidise, ıayet ehenvniyetl"tt, braal. ona emanetti . 
ktiketıi, beli tabancalı bekçi, alt lultuı Yetim torununu alıp eece yatısı ın~ 

yeni kiracısına dayanDUf. Kiracı bak- sa.tirhi:c gideceik1 -faraz.a_ ŞE"r:ife hı .. 
lı: nım, evinin anahtarını. bekçı babafl 

- Biz, daha yeni grid..ik, bu, ne Q'l:ıll? te~lim eder'. 
Bekçi, bekçi degil zorba! Dayaruyo.r: - Gelince alırız; sen, ıöz. kulak O" 

- Ben, bu apart.ımanm bu k.atmdaıl lnver. 
.lcira almadım. Siz vereceksiniz. Bek~! b&be, kalın kaşlarını çatarak. 

Kadıncağızın evde kocası J"Oktu. pos bıyıklan arasından aiır bir ~ 
Zorbaya nasıl meram anlatsın! Bajım cevap verır: 
gözüın sadakası kabiliodell çıkardı, yir- - Sen merak etıne. 
mi kuruş ver~ . Fukara Şerife Hanımın iki odalı ktı-

Bek<;1 delil, dedim ya, zorba! Pu.ra::rı llibe azmanı evi.ne göz ku1ak olmakta1' 
ıer~ itti: ne çıkar! Karşıki muhasebecilerin ko-

- Sadaka mı veriyonuı:ı.J biz bu kat- nagı da var. Tıklım bklım eşya do]U. 
tan her ay elli kuruş alırdık. Mahalle konağının zenginliği, fakir 
Kadıncağızın sırurleri kabarm}fb., ka- komşuların dillerinde deı;ttan. Muha-

pıyı zorbanın yüzüne kapadı: ıebeciler de, yazlığa gidecekler mi, •" 
- Ak~.tun., biaim efendi ıelir, ...ıa naht.arı bekçi babaya b1rakırlar. 

konu.sursun. Bekçi baba. bu, bir değil. iki degbı * llç det!!, beş degil, emanet anahtarla· 
Pllat'ı _,i4)eniir. Bu kıt'alardan ba hale eokmaktadır. bu mukaddes hiddeti hic bır zamaıı el- lfıkete siiriildemek j,finıı muhte-
ırıılanmn ltmfu. dftrma ihraç edittreJr derı b.ırakmıyalım.» kir politika esnafı. ht-r ıncınJeket-

Yqan Ta~are Klübftatilı k 
aramağa me~bur \'C scvkeder. BugUnkü bekçi tipı ile dUnkü Mıkçi 

n bilir, •hip1erini tanırdı. 
Bekçi b&ba.1 sessiz, canRız mahalleni:oı 

tek hareket adamı idi. O, düğün evle· 
rin.in kapı1annda inzjbatı temin e.teı 

ltaı,-a eıenaıuam. uk.aeıııı aldıkları ,.. ~, te bulunl'r. Fa ·at, asıl vatansever-
Proteıık> Mesajı ( 'f · lııu.radaki İtalyan kuvvetlerinin irtiba- erin \·azı CSl, ınill~tin. bunların 

bnı lı:Matiş olmalan ınubtemeldlr. Atina, J6 (A.A.) - Yunan l.ay. Işık so""ndu""rme pe~inden siirü.kl~nm,csiııc mani ol· 

Bismarkın politikası Rusyada baba arasını:la bir mukaye. yaptım. 
n1ıt\'affal..: olan"J.adı'.\ sa bugün ayni Bekçı, bugün, belı tabancalı, subey 
daiıni unsurlat•ın Bcrlin politika- lkemerH, ayağı tozluklu, .gOyaf- mo

ee-naı.:e çıkan evlerde de aynı vekar) 
Şimdi Atına,.,. ıeien esirlerin, d•i • vare idiilbü, beynelmilel tayyare • 

1 

maklır. Hakıkı hulgar de\'let sını rahatsız etmesi muhakkakhr. d«n bir tiptir. 
hizmet ederdi. 

..,.lt.-aıı ahnllı. _.lere nuanıo fe ı fe<Jerasvonu ile .. müttefik ta".aze . adamlarının, baslarında Kral Bo-
aa ıeciıi& edilmiş ft daha ptenşm kluplerıne ve butun tayyareciliıtı - ıı.. lanll 1 flDei _. ... -1 ris olmak üzere, hrm Bulgari tan, J 

.ıcıutu .c;y~. 1 ııeYeıılere bir 'Pl'Otestoname JlÖn- Sıraservikr ~-olunda mürür ve u- hem de komşuları için doğru ve 1 
antwt BZlftlz feo.a.ı. mjıMEJM dermiı;tir. burla sevrüsefer, Ta.<>ım . Haroi- bayırlı olan bir yolrla ~·ürümek is-

Bu prot"8lonamede Yıınanlıla- yedekj kadar fazla O•Madığından !edikleri ve macero pesinde ko-
Aılna, Jll (A.A.) •B. B. C.• : Mn düşman topraklarında muzaf- buranın mşaatına dev.ı.."\'! olunmak- sanlarla mücadele ett'kleri görii- 'ı 
ErSlriı*ı YUDaıı lruvvetlerl taratm- feraııe ilerledikleri kaydedildikten tadu.. liiYor. Bulgaristanın harbe girmesi 

..,, llPl edDdiiine dair dolqan ha 1 sonra eacü:mle fÖYle denilmekte- Türki. ·e~·i de harbelmek merburi-
- dftD l'ftD>mı lelwp edi!DUılir. dfr: Işık Söndürme Tecl!Jirleri yetinde bırakacağı ıcın. kom~u 

DILı\Ç LİMAıriLE İTALYAN . Fa:kat bııvacıhk muhiplerine, Valimizin yukarıda!-.i izahatın- memlekette. hu ha." siyasetinin 
KOLLAU IJİDDETLE lıalvan tayarelerının ham alemini dan da anlasılacağı ju ı e ışık sön kuv\·et bulması elLette bizi de 

JIOlllBALANDI telvıs elmjs olan akakcasma usul- dürme isi mııvaffakiyeile yapıl- memoıın eder. Bulgaristan, bu yol-
Atına, M (A.A.) _ İngiliz bna Jruy. lerinı bildlrmek mecburiyetinde.. maktadır. da yürüdiıkçe Türkiyeden en bü-

fttl..-mlıı ııebüiind<! deniliyor kl: yız.• . Geceleri tramvay tabelalarının yük ~<ı<thığu ~· en samimi .'~iiza-
Pıtzar rOnll tündüz bömbardımaı:ı 1 Bundan IOll1'8 .Jtalvan ~yyarele: olrun~ilınesı kin tabelalar bulun.. he~tı goreceğıne emın olahılır. 

lllnarel..ımiı: Dracı çok •iddeUe bom-· rinın haroın ılk. gunundeooerı dukları yerlerden sör.·i:up fenerle: Abidin DAV ER 
bezdıman otmitlenür. Limandaki ıemı· ı· taarru:z:lannı ııehi;:' ve k.asa.balar- rin önlerine konulınnk tadır. Sey
lere tam lııabetioır lı:aydodılrnıı.-tir. 16 dakı veyahut. kat ıyen m;ıstahken:1 rüsefer memurlarının b,yaz .kol
l>bı lonlulı: bir ıemi7e iki büyl:.k böm1>11 olarııyan ve hlc bir 1ll6ken ebeııımi- luk takmaları ve şaplu.Jarınm üs
lıDbet o<miftir. Daba küç!lk b;r ıemi- veli haiz bulı.uımr;an mahalleler- tüne beyaz kılıf sarına tecriroele
J'e de iabet nlı:i olmuş Ye ıemi attı deki sivil halli tevcih ettikleri bu ri muvaffakiyetli net~cc vermiş
alm13111'. Doklar mmtaka•ma -.e da1-•· yüzden sisndive kadar münhasıran tir. Bazı kadın ve er .. ekl"" yaka
ltıra.ıı içinde bul"""" cemllerin orta.,. ııayri muiıariıı halk arasından !arına küçük ampull 0 r tak:mağa 
"" bir ı;olı: bomlıalor dÜ§miıftür. yüzlerce ltieinin öJ.ciiiğii, yüzlerce baslnmıslardır. Tramv&v ve ot.o-

Cenubi A=avutıuktıı. Ergin yolan- kisinin "J'atıWuıdıiiı bildi~ büs durak mahallerindeki direkler 
da. Avlo117'1da ~ Tep<'deleıı mmlaka- dir. de beyaza boyanmaktod.r. 
mıda, mühım aslteri deı><>la:rla buyıit ı· . N k B' Bazı hususi imalathaı~ ve ...,.;--., 
motörizo ııaklıye lı:olları muvaffalci- HUIO uunin ut una ır ·~ ~~ 

Nutııkla Cevap seseler öi(le tatilini a'altmak ve ~ti• bombudı,,,.,, odilmişfu. 

Gö<i.,..,m fimahııde çok mÜll<il va- Atina. 28 ( A.A.) - Yunan da.hi-
ziyette kaJmıt olan d.ı.ımf!UO llCele im- li emnivet nazuı dün bir nutuk irat 
dadına gönderilen motörize kolla:rl• ederek Musolininin Som nutkun
lı:atır lı:.ollanııdan ııdlt.,..ıdcil liç musta- daki iddialarım reddetmiş ve • Yu
lı:il kol, ıılı;Ktıın uçmı lıı71'attlerimi2 • nan milletinin tesanüdü ınüdafaa. 
laraflD<iu tamamen datıbbnıştır. Ara- '"-'- u ıdır ,_ li 

. mızın en mu.ı.wını D<JAı..8S .> ı&.e • 
bolar alev lçmde lmlnu;, kaın;)"oolıu l · · ·ı· tın' t' 
devrilınif. katırlar da kanııUanfllt blı me erını ı ave e ~ ır. 

halde ~!ardır. İTALYAM TZBLİGİNE OÖU 
Bütün bo'.Y~ 11o1erino a'ldel AaNATIJTLUJı: CEPHBSİ 

otmişlen:llr. 

YUM~ AOll VADiııİNİ 
biDtLn 

Roma, 2t! (A.A.) - 172 nmna:ralı 

'ebligde deniliyor ki: 

YUDaıı ooplıeelnde, Epir 8"hlline lh-
Atioa, 28 (A.A.) - Aakeri mütehas· nç edilmiş düşman müfrezeleri, kısmen 

imha olunmuş, kıııınen de ol!Ahlari7le 
esir alınm.ıfbr. 

sabahları erken gelmek ;uretile iş-
çilerine nken paydo; ~ttirmeğe 
ba.sl~rnıslardır. 

nanlılar tuatındaıı zaptedilmeclen .,._ 
vel, ileri tlslerlnden en modem ilı::i !lıı

sıinJJ terltwtmelı: ın«buriyetinde ltalın.ıt
br. 

ıı:arrı 

tevcih ettil<leri heV11 alonlon İngiliz v~ 
Yunan bombardıman tayyarelerinin de

vamlı tacizi karşısmda ancak Draç ve 

Avlonya ııab.11 üslerinden illlhllden 30 

kilometre içeride bulunan Tinuıa'dao 

veya Cenubi İtalyadan idame edilebl
lecekth-. 

11Slar Yunan umund ilerleyişinin devam 
eyledi,tıııi w 7eni oevlı:Ulce:n barekib 
cereyan etıMlde Jıulundutımu le.Yit e
diyorlar. 

Yunao 6n kollan ııünrtie ilerlemekte 
lııe de düşmek ı-. olan buı merlı:ez
lerin waımi ı..ı- wrme1ı: ı..nüıı ınüın. 

ltl1D det!ldlr. 

Hava ku~, kara Jruvvetleri

le ıikı il birliği lıalinde, bütün harekl( İtalyanın Anlavutlukta bulunan ileri 

sahasında mlUffddlt hücumlar ,.._,,. tanare üaJerinin hepsi sahip deii§tir
tır. dikten sonra İn.gillı hava kuvvetleri Ar-

Pazar ,_ G6ricıe'nlrı [Iİmelinde kl

llı J'oınwleç'e tinıılt alan Yımaıı IUVa· 

rle:i herıtlz o havalid.edir, su..riler oü

ntle lleriemel<te oıa. iDtuıl:ı laltviye 
etmelı:~. 

Dün sQıı4llz - ....., bareldtın 
mı mühimmi cenup cııtphesinin ıjm.e J 

cenalımda yapıl.m.ıfltt. Yanya _ Görice 

IOsesi -ele Leolı:ovllt Üftrlnden 
lteııdiDO bir 70! açınııı olan Yı.man ileri 
lı:ıt'alan oola dotnı bir münhml <;herek 

KOU'U GBLİŞİ OÜZKL 
llOllBALANDI 

•1avutluk sahillerine takviye kıtaatı ih

raç edebilecek ve cenubt İtalyadaki tah-

Kortu ,U (A.A.) _ Dün İtal;yan ıa,.. mil limanlarına daha iyi hiıcum eyli7e
yare1eri tara:!ından Kortu adamı da bazı bilecektir. 

köylere 7aptlan ı•Iişi eüzel bücuın es
nasında bir kac k~i ölmüş ve 7aralan· 
Tnışhr. 

AllNAl"O'ILUJl.TA BAVA tısu:ıdNt.'11 
VAZİn!'Jİ 

"Lotıdra, JI (A.A.) - Reuler ..,.._. 
nm havacılık muhabiri ;raZ]J'"or: 

İta]J'an lı&va ltuneUeri, Görlce Yu-

Bari, Brindizi, Taranto hatta Napoıi 
bu üslerden hareket eden orta bombar

:lıman tayyarele-rlnin men:z.iline lirmiş 

>lac:ııktır. 

Uzun mesafe lı:atedebilen bombardı

nan tayyareleri dlled.iltleri takdirde 

'loma'ya hatta dııha uzaklara !tadar u
çabileeelı:lerdir. 

lngiltereye 
kredi meselesi 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

ted Press'in Vaşington muhabiri 
diyor ki: 

•Amerıka hükfımı!!l erkanından 
baZ?ları Amerikadan yap;laeak 
mübayaalılr >çin İngilbrenin en 
aşagı dana bir senelık mali kay
naklara malik olduğunu tahmin 
etmektedirler. Jfaitiı bazı zevat 
İnıtilterenin ihtiyat !kıymetlerini ı 
ve sair aktiflerinin iki veya üç se: 
neden fazla süreceltı fikrindedir
ler. 

Bu şahsiyetler aras:nda hakim o
lan umumi kanaate !!(Ore. İngilrL 
büyük elçisi Lord Loth!an'ın btı 
hususta son söylerliklni ileride 
İmparatorluğun kredı ihtiyacını 
karşılamak üzere zerr.ir, hazırla
maktan ıbarettir. 

İngiltereye Dahıi J azla 
Tayyare Gönderilınc<i isteniyor 

Nevyork, 26 (A.A.) - İn,ııiltere
ye daha fazla tayyare r.;önderilmc-1 
sini istiyen Amerikalılar mühim 
bir ekseriyet teşkil etmektedir. 1 
Hatta Amerikanın kcnd• milli mü
dafaa programı 'bu yüzden teah
hür bile etse. 

Gallup rnüessesesıııin bütün 
Birleşik Amerika Devlftleri efka
r! umumiyeşinde yapt.J'.:ı anketin 
ndice:;i ıste budur. 

Or. Hafız CemaJ 
( Lokman Held 11) 

DAHILıYE MÜT AHASSISI 
Divan vo!u 1 Ot 

Milli Piyango 
4 üncü tertip 2 İnci çekilif: 

7 Birinci Kanun 

Büyük İkramiye 
( 40,000 ) liradır 

Pli.o tudur: 
İkramı;re İkramiye İkramiye 
Adedi M.iktan Tutarı 

1 
1 
5 

10 
00 

150 
300 
800 

8.000 
80.000 

47 

Mükıi:fab 

64.!95 

Lira Lira 

40.000 
10.000 
5,000 
2.000 
1.000 
ııoo 

100 
50 
10 
3 

80 

40.000 
20.0-00 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 

30.000 
~O.OOQ 

30.000 
160.000 

3.760 

543.760 

Bu çekilişte tam bilet (3) liradır. 

Yarım bilet bir bucuk liradır. ~ 

İkramiyeler hem miktarca hem 
acletçe faılalaşbnlmı.ş, aynca orta 
büyüklülttelti lltramiyeler çoğaltıl
mıştır. 

DP.vamlı biletler haricinde de
vamı;ız biletler de satışa çıkarıl

mıştır. Bunlar da ayni fiatlara N.

blmaktadır. 

Devamlı blletin faydası, bır bi
letteki numaranın bir plftnda üç 
defa tecrübe edilmesine imkiln 
vermesidir. 

Devamlı biletlerin her aytn 2 in
ci glinü akşamına kadar meselA 
bu scfer 1 inci kanunun 2 inci gü

nü a!tşamm& kadar d~ğiitirHmesi 
l<izımdır. Bu tarihten sonra bi1et..,. 
ler baska~ıno sahlabilir. O takdir
de eski biletinizin şansını artık bir 
dl!fa deha dene;yemezs.b-ıiz. 

Biletlerinizi detiştinnekte ve,-a 
yeni bilet al.makta acele ediniz.. 
Tali sizi bekliyoT. 

BOYOK TARIHl ~OMAN No: 62 

lilı :o: CIJ ~ 1S-PJil11: 17!1: il 
l\!ilJt!J : Bil :t!l :J 1 ! ! J ;) 1 ~ ij DEi 

Mu~fa ağa sıkıldı, bakjkati tama- Artık. SokuJlu ailesi Bosnadan birer 1 türürdü. Onu y&lllltdan ayırmazdı. 
men ıtiral ettı, kusurunu ıu yolda an_ biı-er j .. tan~ula geliyorlardı. Çünkü, Sokullu, Muhaç aeteriJJde koca alay 
lal(; Solrullunun mevkiiniıı "" büyüle ol~- beyini, cübbesi arlı::asmda, tolgası ba.· 

Yazan: M. Sami Karaycl 
:\1ustatanm adını. Sokullu bu se'fer tanbula ıenrıtı. Kadıncağız küçU.k oğ

k.i.Jçtik kardeşıne koydu. Sokullu daha lwıu Sokul k<ızCjsında dayısı papasın 

h.:'i]::ı bu küçü,U kardeşi bılıyordu. ranında bırakmıştı. 

l.s;Asen ölen aiiıl Sokulhınun kardeşi Kadın, İst.anbula ıelip oğlunun azA-
ldı. Kalan ise amcasının ogludur. 

Mustafa ata, !'l&ray hizmeUeruıdfti 

l<>lliıklik ve, berbel'lik öğrendi ,Dilber 

m~tinı, nüfuzunu, saraylarını görünce 
şa~ırdı. Hayretlere düştU. Mahcup ol
du. 

bır delikanlı idi. Bu sebeple, padişahı Soku1hı, anum.a başka k•.rdefi olup 
atamamda yık.<ıysbilecek ve icabJnda tı- olmadıjını BOrunca validesi: 
nı ı;edebil<"<'ek ının>~ y~tıJtirilmişt.i. - Ba~lta lı:arde;in 7oktur. 

F:s.'lsen Scıkullu da, tel!.lk olarak ter- Dedi. Fakat biraz sonra kadın &'fı&-

biyt.' edilmişti. Padişaha hamamda .biz- ,-aşları d&.erek hakikati anlattı. 

D'lflt etmek vazile..Uni •lrnıır;tı. 1 Bunwı ~rine Sakullu, amcazadesi 

?..·!u$tafa da, öyle yetışti. Az. zamanda .Mustafa ajan çatırdı ve sordu: 
arJyı ha11Hya, kti.çük. odaya naklolun- - Siz &od benim biraderim delil, 
du. bt>lki amcazadem imjssiniz. Niçin bu hu-

Musta.!a, artık i('Oğlanı olmu.ştu. Pa- susta vakt olan ahvalin ilfırnında ihmal 
tlışahın bususıyetme e1rmi.ft1. Onu ha. eyledin ve 1uiçük birader .min bildiyej 
awında yıkıyordu. küfr ve dalilP.tte kalmasın makul iÖ· 

Sakullu Mehmet ai;a, anasm.ı da. İs- rüp ıayri vüi &ö:rledın?. 

- Ben kulunu irsal eylf'dikleri esne- ğunu anlamışlardı. Hatta. amc~sınm tında, kepenği terkisinde, AdH kocayı 
da nice temhiye muk:addematıa tf:}ldit oğullarının hepsi de birer birer Istan- göcdü. 

ve tt-kıt eylediler, Hazretlerin.izden ri· bula gelmişlerdi. O, Adli koca ki, Vez.i.rialiına; pedjea-
ca ve niyaz eylerim ki bu ceraim.i na- Sokullu, amcasının oguHarını da Bft .. hın huzurunda bağırml§U.: 
mülayimi buyuralar ve lhs~nı cebilli ve rayı hassaya dahil etmışti. Bunlar· 
keremi aslilerin bu bendei eşremende Ferhat Bey, Ali Bey, Dervis Bey, ı - Ne duruyo~.~unu.ı? Şimdi konu.şu-
hakkında mcbı.uı göreler. Mehmet Bey idi. Amcasının kızı da İ!· lacak_ zaman dejil. Cenk zamanıdır. 

Soku ':u, amcazadesınin gönlünü kır- , tan bula geldi. l Haydi, herkes aa:ncailnm başına ko~ 
~a~ .ist~m~ı. Zaten ._Musta1a, $okullu, Bu kaclınm üç çocuju vardı. Bul.Asa, sunr.. . . 
cıbıl1ı bır ih~:ın talebılıe amcazadesinin Sokullunun soyu, sopu İl'ltanbulu dol- ı SokuIJu, körpe bır ioollanı iken Bali 
can damanna basmıştı. durdu. Beylerle, Yahya Paşa oiWlarile, B"ÜIR'eV 

Sokullu, Mustafaya: Sokullu ailesine mensup erkek ç.ocuk-1 P~ları görnJ~tü. 
- Hatıra nesne gelm~~ün. Yin~ ~j lar hep saTayı hassaya alındı. A:ı. za- Sokullu, Türk Ol'duaıJtlıe ~ mlıe-

dahi biraderinı bilirim. Bu, ri.yet ve man içjnde A.rayda mti1Um me-muri- r.ineı kadar ıe.hnişb. Budin ~e 
himayehnde sermet dakika :fevt etme- :Jetler almıya ve, büyük vazifeler gör- EbÜIJBU\tde l!fn.dlnh:ı. .ı.r batbesinde 
yip ahdü sabık üzere 9eninle mukaned nıeie ba.ş.ladılar. Sakullu Mehmet ağa, 
ol bulunmuştu. Almmıya ;çler:ine lliren 

urum. bütün bu ailecin lı:ülbuııu tqlı:il ediyor- Tiirlı: aklD<11arımıo ırıenlcılteleriai diııı-
Dedi (1). Solcullu bunun üzerine del"- du. 

hal Bomaya çayuşlar çıkarttı. Tiz ı.a
man içinde küçük kardeşini getirtti. 

Sokullu, küçük kardeşini Atmeyda
nında meşhur İbrahim Paşa l&nJ.ı.ndaı 
terbiye ettiriyordu. 

Fak.at Soku)lunun bu karch~~inin d• 
bmru vefa etmedi, öldu. Yanı, Sö"kı Jlu
nur ik k<!rdcsi de bu sureUc vefat el 

. t. lliç kardeşı •·• madı. 

Sokullu az zamanda, Si!Abtarlıktan 
Cafll.İllirbqı ve, kapıcı ltethüdıw ol
du. 

Solı:ullu enderunu hümayunda lndıe

mile liyakatile temayüz etti. Deha 

!emişti. 

Sokullu, ~ - bu, töod6kledle 

maıı en ağır lrir Yuiııior ıibi orialıia 
delııfet .. çıyordu. 

gencliklnde, seferi hilma,.onlarm W- w.ıı. ftr) 

fe~inde bulundu. J 
Kanuni SüJeymaD, hancı sefere ei- (1) Ceva.biriiııııl-••"kllJqılD Ali Emiri kii· 

derse ıüzel Sokulluyu da beraber ıö.- tiiphanW.. 

Fe:.kat, t:Bekçi baba>, n1Prd'11 apar- .. 
umanl~rdan çek· cek.işe uırl~ ede- O, 1angını. haber verirdi. Oylc göğüs. 
rek aylık toplı,.: &Olucanpa bekçilerden il ten kü:nkürurdü Jti en atır uyku1uklı 
değildi. sıçrı:yarak uyanır1ardı. 

VaJctiJe, bek:Qiııin içtimai ha att ı O zaman, bu ses, alfirm •şaretı idi. V 
ınevkü \·ctrdı. Çocuk,lar, bekçi bab~da: tec"ril:be düdüklerinden daha çok se! 

korkarh:1.rdı. Fakat, büyilltler de, bekçi çık.anrdı. 
Bekçi b::ıba, kiraı: mC"\-simi, zengin, babadan celtinme:z değillerdi. 

Halbuki o, dUnyanın yumuşak baılı 

• damıydı. Onttn, belinde taba\ıcası 
yoktı..:. En ~ert k:ı.ş gecelerinde, kara ko-
yun postu gocuıun:.ı sırtı.na geçirir ve 
ucu demirli lobut 'S<ıpasuu eline alır, 

!>okakları dola.şmağa çıkardı. 

O zam~.nlar, poliF düdükleri ve polis 
yoklamaları yoktu. Bekçi baba, lobu
tıınun demir kaplı ucunu taşlara vura
rak, ra..<:.atharıt'rien daha ayarlı, aaa1i 
haberlerdi. 

Evlerden, aaatieri duranlar, ayarlan 
saşı.ranlar, kulak kabartırlardı· 

- su~ ayol, şimdi bekçi •ecece&:, -
ati vuracak. 

UJnaDeye göre kibar azmanı konakIA· 
nna, odun yarmağa çağınlırdı. Bu, o
dun yarmak, bjr marjfetti. Çünkü, ·o
halık, çamaşırlık, mutfaklık ,ayrı ayrJ 
kesilecek, Şmidiki gibi elektrik des· 
terenin gırrrrl diye kütükleri kesip a· 
bverdiğ"i. zamanlar değil. 

Bek-çi baba, başına kırmızı mendilini 
sarıp aba ceketini çıkanp ta: Tuh! di .. 
ye evuçlarına hohlayıp balta sapına 

yapışınca, Sobalığı, çamaşırlığı, mut .. 
taklığı bir çırpıda çlkanrd.. 

Bayramlarda, en zengininden en fa .. 
kirine kadar, bütün mahalle, onu göze· 
tirdi. Ve o, nlahallenin kendisini se\'dı
ğinj, kendisine bağlı okluğunu bild•Ri 

~ci baba, leçtt, sut aOOe ayar halde sımarmaz; kara koyun postu go· 
edilir; cuğunu aiyer, ucu demirl! lobutu ile, 

- Biz, on boçuk bOiyorduk. bak, on• saatleri daklkaJan \.'"Uraırak mahalle-
birmiş! &inin s.o'kaklanr:ı dolaşırdı. 

Evlerde eksik olrnaz., ya torun, ya ke- Onun, belinde tabanca.'\ı yoktu. Fa-
rime. ya mahdum, bjr çığlık koparır: kat. onun sopasının s~sı, hırsız.ları, 

- Haminne dur. Bekçi, yarımı da serserileri, çakaralmaz tabanca1ardıtD 

ı;aJdı ı daha çok korkuturdu. 
Bekçi baba, lobutunun demir vaJ1ia c:Bekçi bil.bat, cana ya.kın, bab;;:ıcan 

saat başlarını tok tok vururken buçuk .. \ adamdı. 
lan da hafifçe tılı:ırdatırdi. Mahmut YE::' AJ<l 

• • Şirketi Hagrigeden: 
2.8/11/940 Pertembe aabahından itibaren kıt tarife

ainin tatbiki gününe kadar hali hazır tarifede yapıle.n 
tadilatı gösteren cetvel bütün iakelelerle vapurlara asıl
mıttır. -.;Buna nazaran memurin postaları yeni devam 
aaatleriı-ıe uydurulmuş ve Yukarı Boğazın Rumeli ve 
Anadolu ilk ve Köprüden aon postalar ve gece seferleri 
kaldırılmıttır. Araba vapuru aeferleri de bu esasa göre 
tahdit edilmittir. Bu tadili tı havi cetvel, yolcularımıza 
kolaylık olmak üzere iatiyenlere meccanen verilir. 

H•yd•rpa~• lisesi satınalm• komisyonund•n 
Haydarpafll ııs.Qı paosi7onu ,..1ı11 talebesinin Marııı 1941 gnyF>ine ka· 

d9:r 178.000 muhtelif parca çamasınnın yıkatbrılması kapalı zarf usulile ek
.ııtmeye konuhnU1tur, 

Ekııiltme 29.xl.9411 Ctıına tünü aat 15 de Be:rotıu İstiklal cadde,ıı K"rl 
man kaı'ilSında 1ise1er alım aa.bm komi.,.GIW binası içinde toplanaCGk komis
:romda 7apılacakbr. 

Tahmin bedeli ct880> lira ve ilk teminat •51+> liradJr. 
~kliler tartzıam"1i okulda ,-bilirler. 
Eksilbneye ıinnü iate1enleriD .. rtn.ameeinde ~uıl.ı vesa.Jk, ilk ~ernlnat 

ma1r.buz veya banka mektubu ile birlilcte tıekli1 mektuplarını ek!;ıltme saa· 
tinden en IQD bir saat nvebne kadar makbuz mukabilinde baıkanlıııta ver
meleri. 

Zarflarm lı:anunl ııelı:ilde ltapatıhnll olmOBl "• ~ ile töoderılecek tek· 
il:! ınelı:tuplarmın ıamaııında telmil olmıılan llzımdır. (10762) 

Bayanlarım.zı ayhk üzüntülerinden 
Kurtaran gayet aılıhi. afak, yumllf&k \OC en ince elbiae

ler albnda bile belli olmıyan 

FEMIL Ye e·AGI 
Ym.i _,baJAj ft daNı milteırlmfi bir~- 1 IJk ve 12 lik lrutularda yeni
den ~ 9tltm.ıfhr. Eo:.anelerde

1 
tubabye ve parfümeri ma!az.alarında 

..., lıadın berberlerinde hizllletlerin<r hazır olduğıpıu arzederiz. 

ZAYİ PLAILl 

ııe,rlİ•eler MllclürlüiıU -..de S-.. 
klUlllS naınma ltayıttt ~ ait 17 
No. hı plAka lı:a)'bedilmiı oldujunclaa 
b'1 plAkanm biç lıU Ja1meu olmaclıCw 
bildMri... 

llRla·lıı' ıalıı'"eıe JIMı_ Ünl N. V. 
Wam...ı ş-

hntiyaz Sahihi Ye ı'ieıriyat Di
rektörü: E. İZZET. Jlasddıitı ,-

SON TELG.lllU' Basunevi. 

-6y 81111ı kn Memurluiundan: 

Bir bor~tan dolayı tahtı haC'Ze alı.na· 

rak. ;J"«l<li em in nezdinde bulunan 70 li .. 

n. miktarında muhtelilülc::i.nıı el/Ya.rıı!I 

satılmasına karar verilmiş ve satış gil~ 

tıü de 3/12/940 Sah gilnü saat 12 - J3 

tayin edilmişb.r. MezkO:r gün ve saatte 

işbu et1alar yeddi eminden alın"1.!"~I' 

Ka<hicöy pazar yerinde lılenl rı ~~yet:: l 
l ıuretıle ..,•,ıoc•iı il!n ,,1 'ur. (6 :... 


