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'-

Gülünç olduğu 

kadar küstah İhlikar suçluları hakkında 
mühim .bir karar veril" yorı ::~::~~&::::~ 1 

M 
. 

1 
. k .. hk Y ü r k i y e 

uhtekır erın as e~ı m~ e-halledile-
meye verit

1

meleri teklıf edıl~cek cek mese-
ltalya Arnavut- Izmitf abrikasından20 le değildir 
luktan atılmalıdır • h k A "' t l. --------

Anc3k meseleleri 

GAZETESi 

YananoeOrtaŞarklnıi· ton sıya agı ge ıyor 1 

lU baı lrumandanlılıl~ı, • mühim bir karar verilmek ü.zıere-
ba :ııalm kazanmalı ıçın I dir. Muhtekirlt>rin askeri malıke- j N G j L 1 z L E R 

1 'sık maske emesi meıerde muhakeme edilmesi hak-
bütün gayretlerini aar et· • kında örfi idare komutanlığına biı· 
melidirler. Bu parlak Jar· teklif yapılması düşünülmektedir. A 1 manya' 

halleden millettir 
Türedi ajans ycreceğimiz 
ceYabın ne olacağını hali 
öğı enememitse tatlı rüya· 
11ndan uyanııı acı olur 

be, temin eJeceğİ netice·\ hak k I n da kay. JlmLAlllN MASKELEl'IJllESİ 
ı.,. rıe laydaların ehem: • t 1 f rıaiyeti itibarile bir haylt Ifd<lımn m-.Jrelerımesinde tullunl· 1 a y a y a d tnak üzere İ>mit ltAğıt fabrikumda 1•• 

lngiliz harp ge
mileri Italyan 
filosu oe~inde 

----SGyİah da göze al ırmıya makamlara yeni pılan ıiyab klığıtlaroaıı dün -.!ll1e~ Berlln, 27 (ILA,) -~ &• değer. 10 ton ,ebrimıze ı~tlrtilmlştir. Btm1aruı jansı bildi1'iJ'or: HOCUMLAR y APTI 
Dekazanot, dün akpm Berline hare-

lurtasi1e deposuna konulup resmi da- ket etmiştir. B. Stabnin hemşiresi arka Akde. izde b i r 
!relere maskeleme Jçln 1evt.i olunması.ıu dBJı. Ve adamı Olan DekazBnOf 1eoi VD• 8 e r 1 ı" n demı"r • tamim! başlanılmıştır, Bugün de dil> ton ıeU- k 1 ld . ' cife.ine !Mıe!amaya hlzırlaruyor. De. arşı acıma o u 

- Ankara, 26 lklncltqrm - rilecel< Y-1·tekl SUmcrbank "-•R- y ı y ç,,... ~,,..,.,.... Jı;azano!u Alman hük!'ımet merkezine ı . y uııao ileri hareketi ve !darei Örfiye Komutanı Korge- da yarından itibaren halka 11CUZa sa- ~eldiği llJı: g0n1erc1en itibaren ııenif ola. 0 a 1 l fi a Londra, Z7 (A.A.) - Ami· 
İtalyan ric'ati devanı neral Ali Rıza Artunkal Tophanede blmasma başlanılacnlctır >-ağına f(lphe etmedilimız biltıin faali· b rallik dairesi tebliğ ediyor: 
eclİJ'er. italyan ordusu· Meckez Kwnıından1ığı karşısındaki Dıier taraftan nizamruıınen!n tatbiklııe yellerinde takip etmek muvafık olur. • om balar atıldı Akdeoizdeki donannıunıızın ıuı d .. bir h k" Jcü " k a.Jı I reçi!diğl akşamdan itibaren tehrirniıln Yetlşmif adamlara 0 kadar muhta9 bugdn öğleden evvel iki zırh· 

D l>ilbaıısa maııeo hiç e ıyı cTop ane oş • nu ararg o a- lı ve çok kıwvelli kruvazör 
•niyette bulunmadığı aolaı;ıbyor. rak ittihaz etmiştir. Komutan bu- muhtelif ıemtıer!nde 1apılan lettlş "" olan bir mtııetio flivdeslnden Dekaza. A ve destroyer teşekkülünden 
l>iişünüoüz ki 

0 
dağlık Görice mm.· rada çalışacaktır. kontroller neticesinde bazı kütülc ak. 001 ayanndakl bir zat müstacel bir !il· imanlar iZ hUCUffi yaptı mtlrekkep bir tıaı.-an fiıosu 

lakıısıo.ıa, en güzide 7 İtalyan tu· "'tikira K•~· Mühim_" Tedbir ııaltWtlar görüle~k dün bu huau•ta va:ı •wn ve lruvveUI bir ııebep olmakaızın .1 t . , Dıen~ 1939 nisanındaoberi uçok ın -- muavini B. Ahmet Kınık tarafından •yrslınu. Londra, 'rl (A.A.) - Hava neza. ı e emas tesl3 ettiğine dair 
labJtiaı etmiş olduklan mevzilerde Haber aldığımıza göre her tarafa k:a;yıruıkamlıklara 1enl bir lzahnaıne Alman • Rus doolluğu • mademki na.

1 

reti teblii!i: haber gelmiştir. Düşman, kuv• 
'Yunan sün .. bu"cumların• dayana· kök sıilan ihtikar hareketlerinin ıönderillp ıu esaslar bi!d.irlJmJıllr: ti_ Sovyet dostluğunda baıı.edemiyece. Salı / Çarşamba ıııecc.;i bombar. vetlerimiıin yııkla tığını an· gu 1ar anlamaz derhal istikame-
!"lllnışlardır. Sayı ü5tüolüğü odo· kat'i surette önüne geçmek içın (Arkası Sa. 4, Sü. 3 de) ~ - bü1üktür, kuvvetlidlt. Çünkü .\. 1 dınıan taarruzumuzun ıısıl kuvveti 1 (Arkası Sa 3 Su 2 el ) 
..,.da, malzeme tistünlüğü onlar a, doU Bitlerin Almanyıw ile ancak büyük Kolonyada bir silah fabrikasına ve ı._ ____ . __ ._. __ . __ e.;..-1 

bava üstünlü~ onlarda ve ni.J•a!~t • k .
1 1 

ve kııvveW dosUuklar mllmldlndür. 
1 
dil!er hedeflere tevcih edilmistir. 

~~~ı:~::;:~ir~~:.drçi:;;: Belçı a 1 e GI. dô Gol (ArkasıSa.3,Sü.lde) ~~:~:=o~~: 
Y~ldiier ve çekildiler. Muharebe- h rino silah f b 'k IW terd nı lıu şekli almasında vatnaae- ı·talya arp vazı·yetten Grandi Berfin- Flesinı.'UC, ;n~::·~~laıs ~e ~ 
"~ Yunanlıların knhnunaııc• çar· 

1 

loıınede ıbulunan doklara ve ıremI· 
P>ı;nıaları k•clar, ital•anlaruı harp 

1 
• d d ld lere ıaarr •- 1 rd beyeunınd:.. mahru:n bulımm~la· h a 1 n . e memnun en agTl l Sahı_l ta~a'::'~~~ız Lorient 

llhıo, bu habu tecavüz harbını, denız ussune, Gand petrol depola-
Ufıruıı.ıa ölmeğe deı!me-ı bir aog~r: • • • 1 rına taarruz etmıslcr. ışııal altın.. 
Ya lelilı.ki etıuelerinin de tesın ı ı " 1 • Veyaan Fr F Sovyetlerin J 8 n i B. r, ,. n dakı tayyare mevdanlarmı bomba-
••rdır. Bu ruhi halet, taarruz eder- ta yan tccavuz erıae " ansız asın- ., la.rnışlar. Holanda sahili actkların- I 
ken revşek davranan ııaı,.ao ordu· ınukabele e d i 1 ece k da aör•'i•meler yapıyor Sefiri Moskovadın ayrıldı/ ddıra _ızemilere hucu.mıar vaıımışıar- l 
iUııu müdafaa yaparken ~nu•~ a -Y J 
kadar dayanmaktan menettiği gıbi, Llizabethvllle, Z'f (A,A.) - Dün -· Mo•kova ,27 (A.A.) - cTuS>: .Bütün hareketlerde beş ta'VV8l'e-
ric'at ederken de bozguna uğrat... ıu. eda--'-tir Ha.:rlcıye naun muavml w Sovyetleı mız kay.bolınustur. · 

· eıdakı resmi ıeb'-'6 _,. ~..... : ~1&1tır. Alınoo sürü sürii esirlcn~ Belçika ile barP halinde buluomab Birlığının Berlin Büyük Elçlsl Dekano- Buıtiin Frisc adaları a.ç>klerında 
~I:' arın, tanklann ve eliler gaoat- arzu etmedığinl her zaman beyan elmll rol 26 Teşrinisonlde M<,.kovadan hare- bır dusman ıase ~emisl sahil tav· 

ın nıanası budw. i n.~,....,,_,__ ket etmiştir. yarelerunızın hucumuna u~r•m•• 
Ş. d lı""' G1masına rağmen talya ............ ~. ~ -· .... • ırncli Yunan ba•Jruman an "" Deltanozof carda Sovyetıer Birligı Halk ve batar vazivette bıraklmıştır. 

0~lioe katıp s'lrüdüğil düşmanı, kar&ı san zamanlarda bir çok bumane Komiserleri mecllsl nlsl vekili ve ıı... Al 
Iraz a tı ( ı•--ıvan bareke·•--'e buJunmuştur. Bu meyanda inJ manlarıo Hava Faaliyeti . ç rmıyao, ne es a wnu , ....,,u riciye komıııer muav Viç!nskl ile bari.. Yine Za ·d Old 
~ır takiple büsbütün periı;ao etnıe- Fransız Jı""ımetınden aonra fimall Jıı. eiye erkiru, Alman1a büyült elçisi Voxı ' 3 

u 

Yazan: Abidin DAV ER bir 

Bu 1 gar 

---·---
Yunanlılar Göricede 
6 ltalyaa tay)aresi 
ele geçirdiler 
Atına, 27 (A. A.) _ Havanın 

1
.-ena olma .na ve bir çok mu
harebclerın cereyan etm.,k•e oldu-

[ 
ğu en yüksek daglara kar yagma
sınc.. ragmen, son 24 saaı. :zarfında 

1 Yunan ılcrleyişi munta> 'llan de-
vam etmektedir. 
Cüzütamlarından ayrılarak da

ğılmış olan birçok İtalyan asker 
gı·uplar bilhassa Gork<' m.nlaka· 
sında, aç ık yü und m nlardıın 
çıkar2 !( Jın olm .au r. Bazı 
yerlerde ltalyanıar •nudane nıu
kave"let gö•terrıı •kled 

Yunan hatl2. ına gele. ıa c k.ol· 
\arı efrad n vıvcc~ •. • cc ını bol
laşLrnıaktad U umı-c·tll ı ıt 
cdildiııinc göre !:- •ltaç guı k dar 
Yunarlılar, ycnı mu "11 .strQtc k 
noktalar isgaline mU\ afıak c' cak
lardır. 
Yunanlılar terkcdilmi olan harp 

malzemelerini torılamakla meşgul· 
dürler. Bunlar mcvanında ı.afif ta
mire muhtaç iki de tayyare mev
cuttur. En son iğtinam edilen mal· 
zeıne, Görieeden ricat eden bir 
İtalyan fırkasının Moskopolis'ın 

t Arkası Sa. 3, Sti. 3 de) 

ge çalışmalıdır. Bozulan bir ordu- nkada bulunan Belçika ticaret - Der Schulendburg Vt elçilik erkin~ 1 _L'.ındra, 27 (A.A.) - Dahili em- u·· 
Yu takipte, bava kuvvetleri mühim reıenne vaz'ıyed edilmlftlr. l\Olyan de.. İran bU.,.ük elçısı Saed, Türkiye b(iyük nıyet ve hava_ nezarctlennın tl'blı- niversitesi çı. 
bır rol oynadığı için İngiliz ha>'• nnaıtıJan Kasal ı.mindekl Belçlkah- ~si Haydar Alt1.a1, Yunan orta eJçlst I ğıne ııore: Dun guııeşın batmasını llmlsor - Wr - t • -

0~dusıınun Yunan ' cephesindeki ıarıı alt fllepı de mitralyöz a1eş1ne tut- ' ~mao1<>pulos, Yugoslav orta elçisi: takıp eden ılk bırkaç saat zarfın- kan h" d• ı -orlplori _. ..ıı~or~ ıı:enanıa b_ırlikleri Mısırdakilerdeo alınacak muştur. itaıyonJanrl Belçlkacla bir tar- Gavriiov>ç, Romanya orta tlçısi Gafen. da, memleket üzerınde düşman ha- a JSe er Bıalcv Bari<11e :Nuın Pepol 

Cilolarla Jakviye edilerek bugİİ• -~-.. •R~,.__.. bom- ıru, AfganiJ\all maslahalgil>arı Kayyum fif ha_ va faalıvcıı göstermiştir. Ek- - .. d 2 •• kat'ı t •are ıı.stJ tıesls ..-- ....... -..... Lo d im k yuzun en gun iptal edilmiştir. Bu .uırın· ıerl al•R~ 
netice almak iıokioı mncu • Han ve Sovyeı ve yabancı matbua\ mü. serısı n raya o a ıizere, ııarp ---

Ycgine saha olan Arnavutluk Da- t>ardım&n etmek için buradan ı.vabm- meıısiJltrl tarafından teşyi edllmiıllr mıntakasına ve Londra civarında- oma ııebep, balkın ıöstermiı olduiu di-rdlhartkitıııda hami şiıkletle kul· dıJ<)ann• alt ııeuııer flllldl Belçika ı.ıt· Grandi, Göbels be de Göriiftjl • kı Kontlukların bö7~ bölgelerıne ııil>lin, aklıııellm •• hazırlı!>: kablliyeti-
lanılnıalıdır. lc1lnıetının elıDd• blıJwım.ınadır· - .._ leli 116 Gol Berlın 27 (A.A.) _ •St.e!ani>· bombalar atılmı~tır. Hasar hafif dlr ' Almanluııı da Yuoaııistana taar· Bu ııecavilzleri ,aız öııünde bulundu· iıaıy.;, adliye ııuır1 Grandı, .Propa. ve insanca zayıat da az olmuştur ka patı ld 1 Soı.,.a. 27 (AA.) - sıetanl ajamııı.-
ruz etmeleri ihtinlRli mevcut ltu- ran Belçika bQl<ilıneti bU ı..relııetlue Lcındra, 27 (ILA.) - Genenıl De pnda num Goebbels ile gorilştükten elan: 
lundntu ilk günlerde Yona• ordu- kaQ!ı.lı: ,.pınata ıcanır wasılftir. BM- Gaulle .,.... beyanaıta, Fraoaız Hattı sonra dtln alqam İl.alyaya mılteveccı- R Neuııı.,. muahedennmesinln 1ıld1inQ.. 
sunun bütün .-vcudile Juıt'i neti· Ç'Jl<a kendıSID1 iıa1;ya De ball Urı>te-. -· Atrilcaamdao Gabon'uıı llılhakı ilen Berllnden ..,..,ımışur. 0 manya fi lfi - , münün arifesinde üniversitede vı.kua ~ arıy b' ta atılıaası. .~......t•• (Arba Sa 3, Sil. z ele) ııelexı bazı hıldlseler dolayı i1'ı iinl\er-
b an ır arrııza ............-. · ___ ,_ - 1 k k ı "' elki tehlikeli olurdu. Fakat, Al· s k" • l" ŞI mas 8 eme .,ı., iki ıün kapalı l<alacaktn. Zıkrl "'~Yaıun, YuHııistana kar•• lnı· ovy et 1 er es ) 1JCa ) ıeçeı muobedena-.ıln imzası tarihi· ~illerde harekete geçmiyeceii ve- t e d b . 1 k 1 kt ein 1ıldönümil, buırüıı<!Or. 
Ya feçeıniyeceti anlaşılmıştır. Al- kurşuna d" •ı• 1 r a f (D. N, il.) altt Bil' T'*slbl 
~·· bııııkumaodanlığııun böyle bir M •. hv e rE 1 • iZi ıyor 1 Mookova, (A.A.) - •D. N B.> 
. •ınle ilin huırlıklar yaptığına ela- Sofya, 

27 
(ILA.) - Sof;yada ıelı:iı. Siln Dıin sabab Inılllz radyosu Bulga •~ Ro lı deYam etmek üzere Cuma llllnü bal~ JCra1ı Bori•'in Birletik AmerikoR•~ 

L' nıanya ve Yugoslavyadan •· G --ı;~ S1'1ftıyor. Şu halde, Yunanlılar •• r m •. y o r Dün ıabah 64 kiti ıplı: maskeıaııe emri buııllnd•n J\Q>areı (De\•amı Sa. 4. Sü. 3 te) 

•ı_~, italyaolan deni•e diikecek en -=::::::::::::=::::::::::::::::::::----.... -..-.......,.:_ ~-"'•it zaman şimdidir. Görünüşe İ d a m e d İ l cJ İ ( 
tore, İnı:iliz hava ku,.,.etlerioin • G D N CJ N 1 Ç 1 ' ~~tdımile böyle bir hamle yapıla- A • k s Londra. 

27 
( A.A.) - Reuter: N O E N J' 

1 ır; he,,, de Almanya, müdahale merı an- OVyet Alınan ıstilibarat ai Bük. ~ •lnıck · t d b. b kal t b.ld ansu:ıa " • ıs ese a ı una zaman • re.ş "n ı ır kiığıne f?Qre, Roman- B [ • bülya!ı ~aılan >aııılabilir. Harbin başmda m ÜZ ak 9 re S "ı valı 64 sıvasi meWı:uf bu sa!bah saat U garısf an llnık'l melanlı:.olik gibi da'ar dalar <;e-
?k•ulao bir ordunun şiddetle taz- . · Dedeapç'ı, Se""' ı, Kau v~ ~! . ve takip edildiği takdirde keo- - - bircte leıvoııerler tarafından Jilavv k /d . Priştme' ı, hatu M:ıııastır'ı daşunur er .1 n~ toparlaması çok güçtür. Ger· a. •>'h• tılllU'OB _,,_ 7-ıneak bu hafta başlıyor askeri hanishanesinde kur$Wl& di- ımı agamaz Yanı, Sırp ve Yunan Makedonyala~ ~· Ital.van ordu•u, Jalnız Libya ve elan Wr 1o...ı •-"" ft il-~ xilınıştu. Ue E:e'n,n ıiç beş limanın! llattA ıç'•· 

d.r.~,-•v_utl•ıktaki birlikler.de. o ı."b_aret -li 1ca1r_t_m b~---- Kur<una dızılE'.nl..,. arasıııd• -'-' ııuıı..n..ı için: rinde Ec:. ne'yi blle dUşünenler "' ld 1 ~~ Nevyork. 27. (A.A.) - Reuter: • ~ ...._. ~ 1 ır talvan çizmesıaıo ıçınde Assocıated Presa'ın Vatınıton muha. b&svekil ızeneral Arııesianu ve esiıi - Jlııı--. ııtrdi, ,..ı nı_, luılıııJ cMıu ın budala mutııırrırı g.bl bundaa 
~el<rber Nlil;.,iş ve edilecek. !tir KA R A N L / K TA biri, J.yl b•ber alan membalann verdl- emnıvet ıııaz.ırı M&rmescu da -~ eoll:rw ... """11 ııutaııa lllllıalı: edeeelıı. beh'-"<!enleıi bile vardır 
"a.\•li asker ve tümen daha vardıJ'. E.R ·-- ~~. ··~~-ıar ltal Y ani tona saldı b 'ak s SEF / ş / il ve ııov.,.etıtt BırUtl hüyllk elçisi ~ ~ olurken hirdenlıira ya un s nnca, ~ 
it
• •t. bunlar_, Amnvııtlukta d...öil,· , dır. -~"~ ~ Lası.al -•alan01J~ do" dül D ı ..... Umanski'nin bu batta hariciye müsteean -~ out limanlı)( oktu. Şimdi 1aııı " ar ~ır•- "" n er. a. 
8 Yadadır. ltalya ile Arnavutluk Vell 'i tek ilzak ııbl lı:on""1lv7or: mar!anna firen yeni ciyodet unsıırlan 

~'""nda İ. c, dar da olsa, deniz var· .. • nır m . erelere b3#lıya- Lebrün'un mahkeme- Bııl- ........ R ile: 
'lr Ak . H Ik k"l talarına ko celt hakl<mdaltı haberlerı Ultredeıelı - ·-- 7ezn-. kııbaı ~-lat;nd s eri evve-l:i ltalyan liınao· a a ve na ı vası • ılıyor ki: k" • t , mlJ>wr, Bulpdar tlçlti *!faka _._ "'::; - Ne duruyoruz, fırsat bu fırsat! 
ra A an g milere bindirmek. son- J8 leV 1 IS enıyor ....._ ... ~. •u-••· Bile, dediler. Ve tabll atız kalabalıtı 
tık rnavntluk iskel~leriode karaya • db" ı J d Müzakerelere yeniden bi.ilanılma. ---..--. B....,........ bitarıılbiuı• ile !Af edenler danı oldu· 
d ntnıal, !Aıınıdır. Jııgiliz hava or- }aylık için yenı te ır er a ID l buı V~n ınalılillerinde SovytUeı Nevyork, 2'I (ILA.) - cTaıı>: .......,._ Meeektlr. - Nasıl olsa Almanya hızlmle bera-
t ıısu, •İınd'\c kad 1 - gibi Bırüği.ııın mihvere iltihak etıniyeceğina Ne<-york Herald Trihwıe ıazeı...ıne ~ aon ...U.,.et muhakkak kı, budur. benlir iı.a~an ordusı.; Yunanısıanın 
talyan "~ ·J\ "

1
r
1 

~k-alp ıgı 
1 

' bir al.1me\ teWcl<l olunmaktadır. Mü. Yanı Bul~ -~-·R bo b 

1 

roavu n ıman arını göre Fı.ıın!ız ma\buab, karar vennelda • a•n'-= oldu • gıbı kalması,. ııJtmdon gıMp us:tınrlt.Q çık•cak\ı 
lıa~ • ıyar k bindirmeyi de. çı- 17 den sonra Boğaziçi ne otobüs yok takorelenlen şımdıye kadar az bir neti. cız' .. ........... lca ed 'IÖriin<lilğü gibi bulunmasıdır. l'll"•"ı k ,, m"·alım E e kımse d k r. 
bil' nıİyı .da S<Jn derece l(iickşlır~- ce a!ınınıŞ8'1 da, iki memleketin bunlsr. a g0<~·-· ve P en faa]j~tı.,,-. Bulııanstan d• mekt•n zı.,.ade, blr ıı:ıır.a2. - . o U· 

'te 1~:U, nıııl zler, bunu daha ,;ddctli Seyrüsefer işlerini tanz m eden ı;.ı. bilmeler ı \n el ıoelcrl üzerine beyaz dan d&ha mt'sbel neticeler lstibsal et- de bulunmadığı için sabık Cümhurrels! 1aınm Bul :ırlann hasıa oldulunu "6y· Sovyc•:cr de zaten ı, 1 f 
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SAYFA - ! 

Büyük Tarihi Tefrika :100 ==== 
A 1 RESOL 

Yızan: ZİYA ŞAKIR 

İınamı 
külle 

sükunet ve tevekMusô, 
Halifenin odosına girdi 

MeMı,mod Mehd•nin veziri. Hi- zrm) • mahpus bulundueu zindan,. 
caz halkının şüphc>Sini davet ede- dan ReLlrttı. 
rek '>ir ı;,vıına mevdan vermemek imamı Mfısa. bil~iH<: bir sükünet 
ıcıu Medıne valısıne şu. meald& ve tevek.kül ile Halıfenın odasına 
bır nıektuo e-tlndt!l·dı; ııirdi. Sn>ki hiç bir şey olmamış 

r~:uurü.rıııinıinin hazretleri, i- l!İlbl. büvüılt bır hllnuvvet ve fera-
111arru MW.5. K.uımın savı ve söh- ııatle selim verdi. 
ttLını ı ııtt. keııdıaı ile ııörüsmek Halıfe Mehdi. imamı Miısavı gö
ve kwmetli huzurundan zevkı yap riır ııörmez, hemen yerinden sl(Ta
olu,ak ıstı_yor. Elmıri.ılroıimmının 
bu arzU&.ına, tmillila bıJdırinız. dr. Ko l arım açarak onu kucakla. 
Kendısuıı , müreffehen ve muazze- dı. Yanına oturt;ırak şöylece ko-

l nuşmıva ba•laıdı.: ı:en. '!Undennız. • - .- 1 B h • · 
D<<di. - 'a, Musa... en. ata ettım. 
Yalı bu mektubu alır almaz, biz- . -Zarar vok, va_ Mffidı... İnsan . 

zat lmaın.ı .'11.ıba Kazımın konaııı.- hıe bır zırm:ın hatadan salim ol&. 
lla ııxierelı. H..tıienin bu anusu.tlOl maz. B b .._, - lerin 
bıJ.dıııdı. - en, as""'anrun soz e u-

- Mai...,tinize, vüz süvari mu- varak, akrabahk vazıfemi de nis
hallz ıavin edec~ıtım. Derhal ha- van evlerum. 

- Bu da. tabiidir. İnsan, n.iayan
den da kurtulamaz. 

noket ed ıniz. 
JJedı. 
İmamı MUsi Kazmı. bu daveti 

beiiı>mnedi. Fakat korkaklık ııos
termek Le istemedi. Hır kac gün 
zarfında hazırhlndı. Valimn ver
dııii muhafızların arasında. Medı
neden hı:ıreı.et ettı. !Baı?dad) a 
ııeldı. Fabt ııetrr ~hnez, vezır 
(Rebi) tarafından haı:ı.sedildi. 

- Şu halde. beni affet. 
- Ben .. aneak sana ha.kkımı he-

ial edt"bılırım ... Af, ancak Cenabı 
hakıka mahsustur. Fakat emin ol ki 
eter kalhınde bır nedamet duyu

yorsan, muhırld<ak Cenabı Hak se
nı affe1mıştir. 

- Evet .. neda~t ediyorum. Ve 
iztırap ~-ekivorum. 

GONON 
TENKiTLERi 

f .S: D A !W ·---

Mihver oyunu 
Bulcar meb'uslanndan bay Du

manof, ayın yirnıi ikisinde Kral 
Borisi;ı nutkıuta verile<ek ttva~uı 
müzakeresi sırasında söz almış, 
Dobrucanı't Bulgaristana avdetin
den dolayı Bnlgarlo ın çolı: mem
uun olduklannı soylemi~, henüz 
:zulüm altın.ta bulurum Makcdon
yadalü lı:ardeı;lerini UDlltmadıkları
nı ilave etmiş, Bulgaristana Ege 
.. enizinde mahreç verınek istemi
yeni11 İagilte!'e oldut>mu teknrlı
yarak şidd~tle alk"llannu~lır. 

Askerlerimize hediye1 Hususi otom~bil, 
edil en giye c eki er deniz motürleri 
A k .. d ·ıd· ve motosikletler 

D araya gOD eri I Bu ıabahtan itiba-

A:rıa yırmi iklıinde lıaJ Dllma
nma a'2ından çıkan b11 si•ler 
keadi•iııin, hülrilınetin takip et-

Hediye vermede Beyoğlu ve 
Kadıköy kaztısı başta geliyor 

ınekte elftuj'u harici siyaseti tas- Silih başında lllltrlarınıızı b~kliyen ra da Kadıköy, Bakırk:ö:r ve Eminönı.i 
vip ettiğine en kuvvetli delil oldu- kahraman askft'lerimi.ze verilecek olan geimekte<lir • 
ğu g.ibi, arkada~larmın da. lttt sö~- hOOiye!er için Jtlrizşilen faal.tyete her İNBİSA&LAJ:... ~ AVZİBi 
lerı alkr.;laıaa ~ Bulgar hükiıme- lan>fta hız verilmiştir, Bu h_,sta dün İstanbuldaki v.tanporv.,,. <.ı(iirı la-
linin harici siyasetı .. i al~ama- . . 

da b k b, d "'ld" keJ'llıdisilc. görüşen bir muhm'rui:niıc cult>rımız tarafından kahı .ıınan ordlol>· •m n aıı a ır şey egı ı. . . 1 
Bundan sonra mihverle llulga- f Cümhur?yet l!alk Parti~i ''ıldyet ldar·~ muza sigara yap.ıl.mak Cv.ere teoflerrt1 

.. edilecek tötünleriıı lııhisıu· r ıııü.dürli.a-rlstan ara!ımlıı te-ma~lar saklaştı. Heyeti Rc!si B. Reşat llffmaroglu bunu 
h ··kil 1."- d · · d L: h tebariiz ettirdikleın sonra eu izahatı ğü tara tından sıgara haline irrJ.g etlii-

u ~t .-:.t§e eu.ızın e.ILl ma reç mesı hakkkındJki mllraca~tin bazı f.ır-
h.ulyasmı kakikal yapmak sevda- vern1~tir: 

. . . . mahte_ mü.şkül[ıtuıa ugrah!dıgını yazarak. 

re:n işlemiyecekler 
Şehrimizdeki hll5US.i otomo

lıilftr, motiir!er \'e moto ik
let.ler dün ~ett saat 24 dea 
itibaren seierd~·ı ınenolun
m..,.......dır. B11 ;;oılo saat li 
dan itibaren valnız tek ııuına
nlı taksiler· ç•l.,..nklardr. 
"""""i otonıobillcnn plil:J.a
rı Belediyeye ı;eri verilerek 
n rcki!rlilıl n ajlaT tla ltil
dirik·uklir, Yahuz Jokt .. ıa
rın otoıuobi!lcri bundan ha-
riçtir. 

ın;s ·si DK: •iz 
smı arttırdı, o kadar ki, Edirneyi c- lled:ye edılen eşyaların ,ehr.ımız- tiıtt.!ftcü.ierimizin btı gOzel h.a:ekctinın 
bil~ bir adunlık ?erde &Örmeğe den Ank~rraya f".evkine bugiınden ıtiba- lnt&C"Jnl ıO;ıre'd~ rit:::ı '°tm~ ... :k Diln T. Jlu t,; htaıı itıfluea · Je-
b-.Jadılar. r~ baş.lolıulm~ır. Bunlar doğrudan 

1
• c. İnhisarla 1- Urnum l\.lüdilr:ü.ğU untetini mi,·e l.( · .. olan hususi. deniz 

C\lOTÖRLERl 

Derkeon ayın yirmi beşinde Bul- dognıya Ankarada askeri makamlara t.aşı.yan bir kiiğıda bu. men\. etrnf:.nda nıv ı J1'1criıı-n makineleri dlin 
~ar parlimen1osunda gene sö-z alan &ötıderilınt-lctedlr. !Tediye vemıe ~ yanunJ.J bir tavz aldık. Bir k2ç kop-! J .. iman Rci:..lii:i men1urları ta-
bay Dumanof. hüldim~tin, Kralın k ~ f ı ı 

her a'1.aıJa aa ıyet e ck-nm etmekte ve ya olarak ha:L.l'ldn !ı ..ın~ .. f;jn b rafınd:uı nıühiirJennıi~tir. Li-
Berlin seyahatini aydınlatmasıaı . _ _._ .. ,_ d l nıa!ı~n.ııcia ~~ tane bu '· ekilde istedi. icra kuvv~tinin meb'uslan &LttikQ.~ .. unaa.ta ır. Ya1ruı &yoğlu V& tmekLubu rt-snU ıniıbür, tarih ve imza """"' 
habertlar etmeden kararlar verdi- Şişlide hediye edilenler 38 bin p;ırçayı ta:ııruaılıii,ı r·n ıı~redemedik. Muhtc- motör olduğu aııl:ı~ıl;nakta-

k. . geçnli~Lır. rem ida".'Cnin aynı tavzL~; 11u!1ur, imz..-ı 

1 

dır. ~ini söyl._di, hükümctin ta ıp ettı- 1:-..-~~---~-~~----' 
ği harici si ·a eti tenkid etti. Hediye vermede vihlyeli:nizde Bey-~ ve tarihli olarak ~önder:nesi yc~indc o-

İ?ı.i ~n içind" fikir ve kanaat otlu kuuı birinci ~lmekte, ondan son- luc kanaatindeyiz. IKDA.\I V N J V E. R S J T E 

-
D I S __ ........,...._ --..,,.:_.: 

"' ----
POLİTİKA 

Mısırın 
Politikası 

Yoıuan: 
P.,·ol. Hiüeyin Şiihrü Babctt 

M lılır, l"ruuıni llarptrP 
sonra, uırıduii'ıı i>rtiklıili 
alaıuayınra iı;gıl hiiJıiı-

metine karşı haşiıı lıir tel re ı;li'· 
terıneğe ba~ladı. ;\l:lli}'ctpen er. 
Zağliıl ı~ı .. ftarları "efdcilcr lı<1 

türlü fed.ıkarlrğı : .. ,e al<iıl..,.. !<'. 
n~hi polis ve aslLerlerle ın·· tem:dı 
çarpışmalar yaptılar. Sihayet 2• 
ağustos rn:ıs tarilıindc 1 ondn·d• 
da milli ceııhc İngilizlerle bir do>t· 
hak ve- ittifak muahcd• i iıa' •'' 
me,: m aflak ohlu. 

Bu abitnötıne İngilizlerin ~fısıt 
ve Sudandaki yenı \''12i~et \'C hak· 
larmı !esh't ettiği gilıi diğer et'~bi 
miDetierin Nil \.'adisintl~ki n1enafı~ 
ini de t • ferrnat11~ tayin ctnıi~tir. 
lfısırın istiklal ve hakinıiyc t h3·k· 
kı .. a ta\'2ih ve tasrih cdihıili;tit· 

İagilizlet·; ıı bulundurahileceklefl 
ciiı'i iş~al .ktt\'\"eflcrin.in ~ttbiD1 

de tahdidi surette tc>hit e~ lenıif 
tir. Aynca g'r'tt'k İngilter~yi gcrt'' 

1 i\olısın INr ÜÇÜJı<Ü ıl<-vlde eya de<' 

1 
lctler ziinıresiue kar,ı <;ıkara<'k 
müsell:ih ihtilıifta iki tarafın taki• 

1 edece;;i 'al \'C pofıtil:a da incedell 
inttye çUilnıi tir. Le.,,.,. ınukl' 
Yelesine göre. evTclcc Irakta oldu· 
ğu gibi. İ.ngilte.re Mısırı ı.:arici tıtt Arad:ın ':>ır kac l(Un ııecti... Bir 

ıııe<:e, Halifenın kolelermden bin 
~ (Re'b!) ın evı™' ııelerelt: 

- EmiCLilıııümının, &L-ele sizi 
istivor. 

Dedi . 
Vez.ır Retıt bu valotsız daY'l'4e 

-Su ha.ide, müstf'rib ol. 
- Senı, d<!rhal (Medıne) ye i.Oe 

ed..,...i!ım. Fakat huna mukabil de. 
sendt"ıı bır sev nca ev!iveceimn. 

( .4. t k fl.'!1 l'QT ) 

..ePiştirmek, ~ap derken şeker de
mek bir siya.et oyunudıır ve yeni 
nizama ıam uygun bir oyundur. 
Üçler ııaktuuı girmekten vazgeçen 
Bulgaristan henüz •İyasette mih
vn oyunu oynamftktan vn~t"(emi-

Parti kaza 
kongrelerini
hagetlenigor 

Mekteplerde 
ders/er, saat 9 
da başlıgacak 

türlü tehditle kar~ı temin eylenıir 
Putinin yeni yurtları I tir. Buua mukahil -'lısır da iogıl· 

Şehr izueki taı>ralı vuı.s.,,k tah- tereye nııifevecdlı bir harp baliıı· 
sil taleb001 için PJrtinin yeni vurt- de veya lıarp h l'ı1~ takaddüm e
lar acacaf,'!ı yazmıştık. decek si.Yasi gerginlik \Uiyetind~ 

Bu mat<> .. tla B~fodivece de ·ar- ltütüa nakil va. ıtahnuı, üsleriı>1• 
dun e<iilecektir. Halen Partinin liıuau.larını, tayyare meydanlartJ11 

şehrimizde yurtl~rda bar"Tl.Jırdıiiı İngilizlerin emrıne mutlak olar,.j 
talebeler'n .say-.sı 15() si, ert:~k. 150 ıimaııle lıuhm.ı .... auktır. SüveYl 
si kız ol! k üzere -lOO e- balı;: ol- kanalı ve bahri üslerden Büyu~ 
mı.:..şlur. I:ritan~·a dilediği gibi istiJa<W ed"'. 

ht< b:r mana vereırıedı. Fabl, fil B .....: k · · / -,. u .. ,., t ek u atfn• PntnGmıı ıu ... sa-......... .,nm mırım ~ ee ırm · 
· · d ...... 1 ••• 11 t.... m#alı; (Hurm tıe tık1'abalık ,..,_ 
ıçın eC'IJ. sarava as.z~p e 1. L....•-•- '· r c 1 Htık 

V ,,_.._. • H Lif ~"' , "'~"'""' ..:esenıe•e. ann" ezır ı=u•:, a erun ....... e.erı ,,, ___ ., ) ~- 1ct · 
L ladı f' k 1 · . . "'I ı """" """"· QC>ne ır. .. ~, . ıanen u aeına ı.:.~ ~ 

l'<lk: 

- Ya Ve%ir! .. Emırülmumınine ş h• M ı• • • 
bır hal oldıı. Durnl<AYtP aı?lıvor. I e ır ec ısının 

l"ı.nldad ılar. 

Vezir R""1', bu sözlerden hal'-
1'<!.'tl"r l\".ı:ıdc kal-ııro.k . hemen Halı.. 
fenrn oJasuıa fi!ırdı. Melımed 
Mehd.i. St'<iirın bir k~ oı.ur
lllUS. hakikat.en alı...malda idi. 

Hcl>ı''in havreti bır kaL daha 
arianık; 

- N., oldunuz. va Emın.ilmürnı· 
niıı ... Y okııa bır veruuııd.en mw:t.a. 

dünkü içtimaı 

Şeh:r armonisi h kkındaki 
talimatname kabul edilı!i 
Şeııir Meclısı dun Farulı:i Dere

linın reı;,Jı~ınde toplanmı~tır. Ev-

yor. 
Seliimi luet SEDES 

1 P 1 Y A S A 1 Si.ivri \ 8 Beykoz Parti ko -

D- d- .. b. greleri Cumartesi yapılacak 
un ort yuz ın 

• • Vilayetımiz kazalaı:mda Parti 
lırahk ıhracat yapıldı kongreleri cumartesi günü a.kşa-

l mı bıtecektir. 12 kazada kongreler 
OOn ~00 bin linılık ıhncak Y•P•lmıı;. yapı.lmıo, yalnız Sılivrı ve Be)I wz 

tır, Şrnuı.l memleketlerıne k•pelt, Al- kalmıştlr. Bıı itr.i kazan.n kongr.,_ 
manyaya 150 b"! lı.-.J.ık tülün, Roman-ı leri de ônümü.zdeki cwnartesı gii
yaya porı.a.ka]. I•vıÇT"eye l<uçük baş nü saat 15 de yapı.lacakl.ır. 
tıaynn derisi, B~lgaristana balilc ve Diğer taraftan İstanbul Vilayeti 
u:]'Un Pderilmi4Ur. Parti lwngre.ı.imn Ununuevl'elin 

Romanyadan kiğıt geliyor M ünde yapı.iması k.arırrlaştırı1-
mrstır. rw misuuz?.. yeta Cıha.ngır, Ayıup.a.-;a ve cıvar• 

Do:dı. plinl.annın tetkik ve tas<L.kı t<;ln Basım lıoopenli!i ıçın Rornanyadan 
lılebdi. elile ııöbüne vunrak; her encimıeoden bırer iıza seçıl.,_ mtllıım mıkdMda ıazete ve mecmua ld.-

Dılek ve ihtıyaçlarm ehemmi
yeti., telkıii içın VılAyet kongresi 
iki gün >iirecektrr. - Evet Rebi_ Su anda k~ relc hır muhtelit encumen teşkil t>dı ı:wnti<Uıilir, Mallar yolda<lı.r. An-

desı. ve v""'•u-!an muztaribım. olnnınaıa kanırlaştınlmu;tır. M\ite- kanıdan tal<as !imıtet Jirketme plcn 
Gördüi'üm bır rUYil. beni alt üsı aJdben 1930 yılında teşkil edihniı; bir tmi.rle tr.ooperatife 50 bın clolarlık 
eUı - bulunan •;,ehır armonish hakkın- . alr.red.ilif açılması bild.inlmiJtir. 

Dedikten llOnra.' ve-zınnı Ur.-- d!' hazırl311an yeni talımatnaıne Albn z4 lira. 25 
aa olurttu: ~ rıınvı eövlecıe «0ru~lmuştUr, kuru'a dü•tü 
naklevledi: Bu lalımatnamey" güre cİstan- % % 

- Rüyamda, (mnamı Ali) Tİ bul 5elur armouısı. şık sılr. kon- Bir l<a~ gün evvel 25 linıdan fazlaya 
aördıım. Benden. (.İmamı lılüsi.) yı Rrler Yererek hall<.mıızın musıkı yükscleo altın tekrar düşmeğe baııhı.mq. 
90rdu Onu nıçin 1-eUın. dedL. ibtzyacıruı. bnmet etmek, orkestra tır. Dun p;ya,.,da 24%5 kururtan mua
lleseleyi, Da.k.lettiın. •Bana. ha- konserlerıJe cazbant hey'~tinm ve mele yapılmışur. 
b<:rler ~tırdiler. Mı:.3. Medine Korı.servatuarın leyli kısmının ted
medrft;esinde,, möderrıs1* bahane-- rısat vazifesini ila etmek içın lru
ale b.a.sına bır ook .tamıar toplu- rulmuştur. Bu annonıyc Konser
yor. İslam i.!emının her tilTafından vatuar yatılı kı.ı.mı ır.ezunlan ve 
l!t'IJI'lti;il ba adamlar vasıtasıle k. icabınıfa hançten roüzu;yenler a
lim beldc'ı.-rirun lıepsınde. kendi- lm.abilırler. 
sıne Wııftar J>Cvda edıvor. Bu iti· Konserlerde muayyen sw.tten 15 
dısle bu• uK bir fes<ıt cıkaracak. Hi- cbılnka e-vvel orkeı;lradalu yerlerı
lifoti elinden alacak. dediler. Bu- ru almı~ olacaklardır 
nun ÜU't..ne. ODU .Medlneden ııetirt- Şehır Meclıamde azadan bıri bu 
tım ve hapı;c .im.• dıve cevap ver. 15 dakıka müddetı ('Ok görmüş ve: 
dim ... B..ınun üzerine (İmamı Ali) - Bır musıkı.:;ınas .!5 dakı.ka is-
ban~ hitap etti kemle üzerınde harekeL•lz nasıl 

- Ya M"hmed! .. Fehel asavtüm, durabilir! dıve ilıraz etmistır. 
en tevellvtüın, inne tüfsidıi. fil arz.. Dıjttt bır Aza: bu muddetırı alror1 
f'e takLau erhamıkllm. için olduğunu kendiı;ıne hatırlat-

Dedı. fi] Bunun üzerıne, yaptı- ı mıştır. 
iım barekete nedamet ett.ıın. Ca- 1 Mt"Chs talimalnameyt kabul et
buk. (İmamı Musa) v-ı bavısl.en cı- tıkten sonra rııznamesındekı diğer 
brıp, bana ı?etirınrz. bazı ehemmıyet.."1z maddelerı mıi-

Vezi:r Rebi. Halifemn bu aöz~- zakere edıp yuın saat ı;ı de top
ni büyük b:r lıavrel ve laaccl.li> .i;le lanmak üzere ıçtı.m.aına nihayet 
dinfodi. Derhal (İmamı. Miııııa Ki- venruştır .. 

~kara borsasa ı 
27. 11. 940 -

Sl<:rlııı 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İııvtçre Frc. 
100 Flonıı 

100 Rayi.$1UU'k 

100 Be;ga 
lUO Dratunl 
100 Leva 
100 Celc. Kcontı 
100 P~e'-A 

100 Zlotı 

100 Pen&:O 
ıcı. Dmar 
100 Yen 

ı:.ıı .. 
Ercaııi 

. 

Ye 

211.6875 

0.9975 
1.6225 

u.ııo 

28.~325 

3.175 
3l.lJ75 

T&lı..u.& 

19.25 

BELEDiYE 

Taksim gazino.una yapı
laak han.laodırma te.eiaab 

Takoim Belediye gazinosunun 
havalandırılması ve mutfak koku
sunun gaziooya sirayet etmemesi 
içın yenı tesisat yapılacaktır. Bu 
tesısatın ınsası dün 18 bın liraya 
bır müteahhıde ihale olıınmw;tur. 

Umumi çantatırhaneler 
Zabıtaı Beledıye talımatn.amesi

nin •umumi çamaşırhaneler. hak
kında.iti hük:ür ,len dlln Şehır Mec
lıaınce müzakere ve kabul olun
muştur. Umumi ç~hane aç
mak ıçın muhakkak Belec!.ıyeden · 
izın alınacak ve bu yerler, mesken 1 

ve diğer müesseselerle doğrudan 
~uya a!akası olnuyan lligir lıi
nala.rda bulunacaklardır. 

Defterdarlık takdiri 
kıymet mürakipliii 

Jnofterdarlık talı.diri lı:ıvmeot ko
misyonuna Belediye namına üç iı
ı:a intıhaı> olunması Sehır Meclisin
den ıstenmıı; ve dün bu iızalıklara 

t Halıt Yasaroğlıı, Lütfı Gula. MllS
tafa A,;lun intihap ohınmuşlardır. 

Rom.,..: 19 !erle kalbi rıWılannı& Jibi olard'8- çekingen halile, dolı,tcır Cemil Ki-
Gözlerini kapadığı zanıan; es- zuıı, ona da sevunsi:ı clenebWr miy

mer, sarı~ın. beyaz, uzun, kısa, •a- di? Ç©lb©ılf11 YnUdo~nl 
Yazan: fJAHMUT YESARi " 

yıf, şisman. her renkte her bGyda, Daha isimluini bilmediği, (eh
her şekilde, bcr yaşta yüzlerce er- relcriw birbirine karıştırdığı bir 
kek, kiını ağlıyaralı. tunu gülerek, çok hayaller, nazarlarının önünden 
işaretler ederek, hepsi elele tutuş- kiih durup, sonra birdenb>re ko-

- Nuıl? - """ m~ ha,valinde ral<sedıyorlardı. Bu ~rak uzaklaşıp kayboluyorlar, kah 
- Hi• <;. .. ki Belki bir Mü- - Kf'lldi 11iria .. rm ' { ..__ · ._,_ .. __.il--'· 

.,._ WTonntış. hayall!'rden bazılarının çehreleri ne e:ı.lerıntn u..1rarı.:tı "~ ~~ 
kanlıya ~önul verdiw.e- Eteklı!?inı çıkarıp 0 etdik g0 -•-. ı d ı k "adar y·akınl•oı 

.. • '""' ıilik, duınanl~ hıç farkolunınuy&r- ses erı ı.yu aca · "' -. -Sadiye, ilillnıi d.aüı:.ına yakl.,... I ğini giverkcn tekrar ı;-iilnıe.· e ı..,_ •--d 
-. 1 d F k t b' - - 1 ' yoruu 1• tırıp aj:~mda. lıtt"leri uzatarak; ladı: ar ı.h 8 a ırlı.ı;odgwıu!' !."~ enden Sadıve. bunlardan biriai intilı:ıı> 

- Ben wı? -·Fikrimi •ordnklarına bakıhr- mce utııtaar. a ar ıorunuyor u: d . . . ~ı !" ••rışın . _ e emtvoruu. ı" ese a o .-. , na· 
- Öyle ) a... Bepinıi:&.iu ba.şıııd.aa l sa .. li~ ,.1r.1a,ım~ olmalı .. Her ~le, Beyeğlunda: caddede, m~ .... ri:..... .. . ke'-"-n ~:y~ 

· ı d k sd' d' fi l k l . ua vu..uU ııea< uır er .,..., - --ıeçtL mahküınun son arzuMı sorulur.. za ar a .1. ı te'a u er c ar~ı aı;- d b.. k d h 1 t d Ta 
· d' b. -lı.k. k arak _ . . .. 1 e ır ı. ını atır a ıyor tL -S:ı ıye. ır Çil' opar ye- Ad<t verini bul•ıın.. tıı:ı sar ı.ı, ııtce yapılı, 11.uıı. ) uz- h kk. t •. b'I . b' ı. 

rinden fırlamlljtı: Yata~a girıni ti, Y9J'l1Ull .. ü- lü genç. ÜUiln rnııında, ıuuu kir- - ~ ırnı " m~gı ı mıyen. ır er 7 
- >cnın d~ mi başından ~~ti?_ -'- ıladwna: pil.ti, ko;. u si)~h giizleriu;n kü•- gınka.rkla:ıda_ ~~ı:ında husw.ı, ayrı hır 

Bak, ,_ d ~• · ' '"le ' • t b b k 1 d. d'k d ")" • :te' 0 illaL4U. sen ..., az eı,:umıs:.ın . .., rı- _ Kim.,..ye ıöniil Termediın,, a a r~ a •m ı uran mu azım 
ai çırpıyor, odawıı orıa.anııla Slçr>- dedi. Keı;ki öyle bir şey olsaydı. .. Fe;vzı .bev; Caz.IJ esmer çelııesıne Konışuları mülizim F'e:vzi be1; 
yordu. Servinaz, şasırnıış, yal.Da Keşki olsaydl!. Ruhunda; hali.,_ sert hır ı:uzellık vettn alalına~ o da. lada sert, iazla haşindi. 0-
•A~. tlıyebilw~ti. demediği, hakikate varamadığı bir kıvrılın,. bıyıklar~ sıkt aslı.er elbı- nunla vasamak için, in•an m11tl.a!t 
SadiHniıı b11 çılgın nlrs.ı bttkaç sır .,.rdı. Neyi sevdi;:ini. kimi be- sesi içinde hır hınç katılığı almış kışla ha.' atına alışkın olmalıyıh. 

nniye de,·am etti. Soant Iıirdaı.lti- ğeMİj{lni ken<lisi de bilmivonha. ıeniş göğı.li, m•lıınuzlarıaı Slkırda- Saatle yemek yen<'cek. saaıle oyu
"' durdu. Sanki biru evTeJ ıüleıı., Oııa ııöz stizenler, ahbr eflarlıı ,,._ tarak serbe;t, azametli yürı.i~·üşile narak, hep programla. inmamla 
epuyan o, detilmis cıbi ciıılıU, ğlia g~ler. nnlr.li, çiçe.kli •na- tam bir erekek değil miydi~ Sonra hanket etmek lizrnı ıelecekti! .. 
laatti biraz maluıwı bir tavırla Ser- - ler göııaclerenier pek çokta. mun lıe;vu, enli omudanna raji- Konaı!a •ık sık gelen :vaşlı bir 
viıı.azın ) anına piti! &nlann bangisile cng.;ze gelse, men bibi ı.ir çeaılr. saffeti le p&J'b doktorun muavini olan Cemil Kıi-

- Sana, ~ •iOra de4i, ıl,e.. lıirisini biraz fazla düşünecek olsa, lıyan ıözleri, daima tliisün\iyormuş zım. ı;··ıor ya~ından um11lnıı~·acak 
lil ait !!Mlmbaıa• ~aııı...ı.tı gariıı b.Ui- cibi k.ırl$8.ll yükaek alnı. nıah(11p, ka:lar ajiır, ciddi idi. 811 kadar 

T. Kut Ankaı ada Maarif 
\' k letile temaslar yaptı 
Maarif Müdürü Tevfik Kut ıiıin 

Ank.ı.radan şehrimıze Jönmusııır. 
Mekteplenn yeru ders saaı~erı 
hak.unda temas elm~ olan Tevfık 
Kul bır muharririmıze şu ızaiıatı 
vermiştir: 

•- 2 kfınunuevvcl pazartesi .sa
bahından itibaren - yeni saatlere 
göre - orta mektep ve liselerde ted
nsala oabahlan saat 9 da başlanıla
cak ve akşam üstleri 15,<ffi de niha
yet verilecektır. Ögle yemek te
neffüsü 15 dakia kı.ı.altılm~ır. Çil
te troru;al yapan ilk mekleplerde 
tedrisata sabahlan saat 8 de baş
lanılacaktır. Telı. tedrisatlı ilk ohıl
lar ise 8,5 da derse 1>a4hyacaklar
dır .• 

MAARiF 

ilk okul mullnnlerine 
konferanslar bqladı 

İlk mtoktıı:ı muallimlerine mes
leki konferanslar verilme<rtne baş
lıuıılınıst:r. Dun J:mınönü Halk:.,_ 
mde profesör M. p.,teks tarafın
dan (Sın:Ita µsiko1oji. isimli bir 
bırıfera.'18 verihnıştir. 

Beygir ile kadına 
çarpan odacı 

Vemec~, bindifj ~ Milrilv
n:t admd.ıı ,._ç bir lıJıdma çarparak 
yaralanmasına sebebt,.-d v~n odacı 

Turanın birinci IUlh ceza mabk~
delı:i muhalıemesi diln bitirilmiş, bir 
gün hapsine karar verilmiştir. 

Biberi palıalı satan aebzeci 
Beş kmııp. aldıp yeşil biberin kilo

...... an beş kurup salan Sanyttde 
~ Şükrllntın muhakemesi dtln b>

ti.rilmif, 25 llio, alır - .-..na mah
lı::6m edilmiştir. 

( ADLiYE •• POLiS 1 
Dün bir idam 
kar arı verildi 

Fa~at bu ceza 30 ıe. 
ne hapse tahvil edildi 
Bir müddet cv\•el sn."3Cl 50 yalların

,. Ancelos btepanı Tarlab"'lı.ıoda 

olllran Evyfftiya adında ~~ !tir im" 
lfık wmuş-, aı.lesındııtn ısteınilh ailesı k:L 

zını ırrmiye rx:ı oJnıa,.ınca, Anlelıe"I, 

!ric o~m, Yül<«eUaldırımda, ç.l~ı-

1 

ğı fabrikiıkl.an çıkarak evine gitmekt~ 

olan Ev~ni)'ayı kilrşllamış ve taban
. ca ile y<ıı.ı~.t.Ityarak O"ldiirın~li~ 

AQgelı.M)ı.m ~:r mWidetttnberi bil'lnci 
ağır ceı.:ı mahkemesinde dcv;un eden 
lllllbak'emesi dun netiıcelend.iriln\~ 'furt 
Ctta- Kananuoun 450 inci maddesüıe 

t.ı:lre ölUm ccza.s.i le CC%3 lınd.ınlnuwna, 
ancak.. E'\7eniyayı alm.a,yı bir fikrl sa
bıt haline gclirdiııi ve aıe~nkoli;re mü.p
ı.eı~ oldutu anla..::jıldığında.n ve d:ger 
bazı ~h!if :ıebeplerinin mevcudiye
tinden bu cezanın otuz sene alır hapse 
t.ahw:Iine karar verilm\ştır. Angelos_ 
~ \eıesesine bin lira B taz
minat öd~ldir. 

Kimya Enstitüsünde 
yangın çıkaran 

hademe m.abkilm oldu 
C.bflığı klnıya mstltüAindaa çıka

nldığı içUı kızarak omtltüde lr.udn. 
yangın çıkarmalı:- IDUllUD eıutit:l 

t • .,inden Y.ebınedın Bulnc:i Ağır 

..,.. .w.1<eme-;ll>d.e yapılan llıubake,,..

ai diıD n"bcel•n.clırilm~ Mebmedin U.S... 
ıı.n :rancın ~dıP •bil liinildiiiü.n
den dört sene iki a,. müd.deüe bapaİ.· 
ae War vcriimİitiT. 

ı f:tya çalan hin-etçi 

cür' etsiz. ceattUiz adama •ko- [ Fatihte ltıztaeında hlzmotı;ilik tttilj 
cam. yahut -sevgilinb 4jyenıl:, o- ndr Makbul" ~ Nazlmıa bazı f!1711sını 
nuıı cölgesine sıimatak Sadiyeye ı;alar.ık kaçan ıs yapada hlm.uun m11-
b tuba( li d 1 

bakrmesine ikinci uli)'e cea ınahnme-
ı.raz ge :yor u. •sinde dün ba$lanmq_ muhakeme r,izli 
l'a.km.ıa• taaımadıkları arasut-~ faln>a tevkif -.ı.tır. 

dan birini de intihap edemi.yarda. ve * 
Kwlnı ile b,..Jr: bil tereııldüt i
çiade idi. Yalnız bır erkeği :;evme)ı., 
yalnız ona f>ailamnk Saııliyeyi dü
şündürüyonl11. Nazaımııla, emelli!: 
kadar, çirkiııli!in de hu ·yetleri 
vardı. Bir erkek ha U.. tliiriışt ol
duğu kadnr da nazik, U) >al, sessiz 
olmalıydı! 

Genç kırlar, ebedili;:Tııe kani ol
duklan bir a.<kla sevetlerm··~ A$k.; 

Sa<liy• ic'o manasız bir kelime itli. 
Kalbini, ll•:ralini bir kişiyr lıss· 
retmek. ondan ba ka ..,y (?Örllıe
mek. düsiinmemek, budalaea bir 

* ıtamnpqada ~takllpdl cıltma
mnda 14 numarah ev<k oturan S J'"'1ll

da Nehabt Pt'll<ertdaı bakarken ••va
~ kaybederek d- teıı!ikeli 
ouretl<! yua!andıtıruüm ~ lııutaha

- kalcbnl~-* KOçillr: Mı.ıstatapapda Tımıa so
ı.:atıoıd• :M numaralr evde oturan Hıi
.,eyin Siı.i::?Cde Çatalca ot.rlinde oblraa 
Remziyi eiınden ustura i~ ,.aralamıştır. 

Yaralı hast::ıh..ı.ney• ka~, Hü
..,,.irı yaka!aıını"1U. * Şişlide Valilıorıatı caddesinde 51 

esaret değil de neydi? Bir e'"keği numaralı evrle oturan Mihal kızı Argl
tercıh. edettk elsa, ,.imdi rö.ıert- ra ve arkada$>. Maril<a hava P=•da• 
nin iinfüıc!L uçuşan hayaller birderı ıet\lrleııdılı:lerinden Bı!yoğltı llele<ilye 
dağılacaklar , .e ihtimal ki bir da- bastahane8ine lı:aldınlmıııllar<lır. 

hR görünlllemek üzere onu terke- * l!t1iktaşta ıtılıcaM mabellaind• 
reklerdi. l'üzlrrce erkejtin bejten- Mescit çılımazıoda 8 numaralı evde o
ıne>i. 'cnııe•i. alakadar olması fe-ituran Hatice Gölteltin tramvaydan 1-
.ıa eolilir bir zevk mi;rdlr -ı...n d-relı: IDUlıtelif ,...terinıle:ıı 

( Arlcast Vaı') yualaıımı&, has(ehaneye lı:alıbnlnu,yt.ı<. 

bilir, '1r,rr topralrlanndan aslietl 
~ -..k,ndllr> istiiaee edebilir. 

1939 e:vlülündenberi Mı ır JWkiı• 
-ti iN omalı~ h ükümlerilM! ı.o; 
aa...,n r.iayel ederek bütün aıaı• 
n ...ı itini inı:ifo kuvvetleri.DİP 
..... ine aı a.ı.e kılıuıstır. 1936 uııı· 
kaw~Jesi n1w~ibince lı~tüa lKıwr 5'' 
ll.ıı&uı4a.k.i i11 ili:ı ao;kuinin ıAikı.· 
rı LaAii zam.anlarda en bia a,dc.11 
IKaviiz etmew>ek u" ederklO 
J.arp dolayı5İle Hin<!, Anı.stra!Jalıo 
Yeni Zel.ıı.adalı a,kerler Si.ive~ 
kaaalı looywmı . ualaıMl.ıi;ı ıJ>' 
Tıal>ltı"1fllrp lwdu<lw.a • ı.iillı• 
yetli •ilı.taı-da ııevkiy•t yqılal.lt' 
tır. 

Bnı taullar .. aa 1ı1 .. ırıa ~ 
silin ıanlarak Iacil!ere w,.b 
aıı.ı.arebcye iştirak elllıemesi ide' 
ta IUr neyi ..,>zou.de dur•amalı:, ı.ıı· 
(amaklı_bi. )Mllitika takip etıare). 
ıı:ilti t~Jı.i edi1-!ı. · _ teniyec. u~t· 
bu.ki lngifü - Hı.<ıır mü·oeeba Wl1 

taıuiın He.t .ı..itııauıe lr.iikümlel'i· 
ae larbia l>a~laagıuMlaaktt; ı.;r· 
loiriıri takip edell iiç k:ıltiIH ele ı.· 
n-i)e sadtk kaim. lır. İtalya•"' 
lncilt~:>e ltarp ilıin et!ii' :u..ııwı~ 
hey'eti nıizzar ~ ltttluoan J\lt 

lahi. - ve enu takip e4aı. JJ•: 
un. Saltri paşa 1.gilıereye ukeJ1 
ardım hu~ind .. bütıia nıemleltel· 

Le en ıı:e11i i~iflKle imk· 1&1 \'d 
mişlttdir. Yalnız "1 ..&ta göS.; 
ııünd,. lıtfalal>ilir. Harhla ~ay• 
tiıode gttek Ali !Ualılı paşa, gel'el< 
ınerltu.m. Hasan Sabri p-: •Eit' 
M- arw.ııisi iıfli editecek oJur,.S 
laükiımct bituaflık siyaietini trk· 
,,, gezden ceçi:rmeie ve t.pr.ı.tıı· 
rıııLll t:ıınaıa.ivet' i kurtamıai• 
ait.f tetllıi•le-ri ar-ğ':ı mttb•r 
olabiiir.• deıni~lerdi. Bu Mya,..t· 
ı- -a İtalyan ordalan Mısır 
•um iinriıade ı~s kilomd7e k9" 
4ar meıı.fe kate<ferek Sollum ff 
Si.ti Barraıoiyi işgal eftilft, Be it' 
n..-ill ve istiliyı Kaltire hükfun<"I' 
!eri hını> ilanı içiu lıir ~P s•f' 
ntaıiılaP, 36 mab<relesi taabJtit· 
leriai .,....,..,_ ifa efmi olm•n.111 
ver<tfi H.tiralııatlec yerlerind" saı· 
kia otıınftt!ar. Hımt11 s.ı...; paşanJll 
6 t.,.rini•ni tarihinde Millet JKe<' 
tisini 11çarken inilıali ınerine ye
rine g>eçen Sırrı p ı,a, telcrafları~ 
getirdikleri babel'lere göre: Aı •~ 
Meclisinde irat ettiği ilk nutuJ<ll 
selerı.oin ruu:eket tarzını aynen. ıı
kip ecleceğini temin eylemi~tir. V"" 
mek .ki Sırn pasa da Sabri pa~• 
izindedir ve hal) anın 1\1""1' tol" 
rakları.nda ilerlemesini bir hatP 
sPbebi saymamaktadır. Filbaki~ 
İtalya Hiıkıi.meti Mısırla dq;
Muır topraklarında bulunan wı· 
liz orıhısile harp halinde olduğııod 
tekrar ediyor. Fakat bu hukuki ._
celil<ler bonıh11ların Mısırlılar öı"' 
rine de düşmesine hiçbir mani tef' 
kil etmer.. . 

Mütevali Mı:su lıükıiruetleı1i"1 

böyle •ırf pasif ve menli bir r~I· 
de bulunm.ağa . ve muahedeler•~ 
metinlerine rıa<lık kalmakla rulll1 
rıuı da ihya etmiş olduklarını ı•~ 
netmeğe sevke<lea amil lıüyiik b• 
ihtimalle Mısır ordu,...nun hiç dı' 
hazır bulunmam"' ulır. Maliı .. 0 ~ 
duİtll veçhile altmış ıenedenbe<' 
denm eden i~ıt11l ihtiyat hıdbiri ~ 

(Arkası. Sa. 4, Sil. l ılıt) 
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OSMAN CEMAL 

gTFA-t 

[3>«i,«*«A 1 
Kış pazar larıD<ia 

Be) oğlu 1 

''Attice 
mulıak 

Zaferi 
ak ka-

Amerika da 
lngiliz zaferine 
itimat artıyor 

lngilterelspanya 
işini dikkatle 

takip ediy ol' 

Bu Muharririn yazıl nnıa antolojilere. edebi- Yaz puarfannda bir ılereceye 
d

• karin çekilebilen. y-i iıvrutı pek 
Ynaa: NiUMi:I tiN HA.ZtF yat tarihlerine girmemesi bir arıp değil ır; sık U)an Beyoğlu, kı~ paıorların-

Dikkat eıliyw _,.. ı.m.em.. • d b' 'k da, hani tam mauasile bir ccnde-

Biz niçiD iyi 
koa.uşamıyoruz? 

Biz be• l R•J'Pll !lir millet ekluk. paan aamıoa, e e ıyat namına bir IUl asttır re, t.eın de ie..'<IJllD ruhunu to•pü-

zanıl cak,,dedi 
--~----,, 1 tikb li emniyetle 

derpiş diyorum,, 
Londra, 27 (A.A.l - Attlee, Bri

lanova islil>bua'. ajansına verdiği 
bir mi.ilakatta Amerilı:anm mütte
fiklere yaptığı ve ;;on giin~ 
kayda değer bir sw:etıe artan yar
dımı pek ziyade takdir ett.Kllli kay
dev lcd'<!cn sonra İngiliz ve mul
te'ik kuvvetlerinin kat! bır zafeı_: 
elde edecekleı;inc tamamen kani 
bulund~unu söylemiş ve. İng.ilte
renin dört ay zarfında üınıdın fev· 
k nde hava hücumlarına karşı koy
tiuğunu tebaruz cttırl'ni.ş1ir. 

Alllee sütlerine şöı le devam et· 
rn~tir: . 

•lşte bunun içindir ki istil<bali 
Pmniyetl~ deı:pı.ş ediyoru!l'.:. B,'1 
kOTkorünc bir nıkbınlik degılcur. 
Zira. C:nlınıüzde blrluı<; müşkül dev
re naha olacaktır. Bununla bera
!Je.r 1940 yaz ve ı;onbaharlannın 
buhranlnnnı karşılıyabilmiş olmak 
lığımız b;zim i<-in 1941 de vukubu· 
lacaJc hiı<liseleri de karşılıyabıl: 
Cf'ğimizı gösteren bir garantıdı_:. 
Harn istihsalatımız henüz tam ma· 
nasile 'nkisafa vakit bulmaıruş ol
ınakla beraber geçen her ay Jruv
TE'tlerimizi bir3 z daha arttırmak
tadır. !lıından başka, Hitlerle M;u
~lıninin hilelerine aldananlar şmı 
di k• a bir harp m vzu u<>abis ol
hıad ğını, zaman g"'likçe ınihV1!1' 
~vletlerinin muvaffak olamı~.""'." 
inu. zira İngiltt!renin çok şükür 
hıçbir dlisman taarruzunun erışe
tniycc~ği gmiş arazi kaynaklarına 
davaııd.~ın1 ve buna gü.,.enebı!ece
tini aıılanıaktadırlar.• 

---u·-

Mısır milli m Ü-
d~ Faa nazırı öldü 

1Cahire. 'l:l (A.A.l _ Reuter: . 
Mısır milli müdafaa nazırı Salih_ 

bırdenbıre vefatı. .. ,..yaı;.ı 
ln;ıhfıllerde büyÜk bir ıeessu:r tev-
lit et:nli$tir. . 

1Cahire. '27 (A.Al - Mısır milli 
B>İidafaa nazın Yunus Salih P-· 
lıv Saobah Gavımta ıııderlr.en tren<>" 
kı~ sektesinden ölmüştür. Sabh 
~a. Ga~a Kral Farul<_a ~ 
!itki olaca:lc VI! bazı vew nafia ~t 
ria.in kiışat reMn•nde bu].wlac ı. 

TÜRKiYE 
(Jloıt -· 1 .. cl _,..,.., , . h••aJcilerın e ışte bu hus\lsta, bazL -.,, k 

tla.ha şimdıde:ı nrtak tohumu olal'a 
~k:tti ettikleri BulıartStan Berli.n -
Mootova dostl·"'-~an bfiYüklüğü YO 

. U~V" ecilı: 

.. tlarn nın deltlıni gt;rmt"kte g .. 

llaİ)> eeek tir. 
"d' le< in •71SI Balkan 111-ı...ıne. ha ıoe 

~ltıM"ıya kadar ve sanlı bir re-Y
'-' YazmallllZ.il an oiwxuya pd.

lirndilik temas etmPmf:ktedir. 
Akdcn ıın sark.uıda. ve ~rbı.nda ik.i 

tr>:Ulet bı!k.l yor. o iki millet ki, tar~ 
•rlannı hiç kim..;e asla keşfedemernı.s 
tir. Şark:+ ki ınllletin, Türkıyenin der
hal h:ıl! azım ııelen nıesele oldutunu 
be-r sev gö~tedyor. Şinıdıltk till.'>nlak ve -.ic ır ic;ıp ediyor. Dek:lr.<uıo! Berfin
~ ıuratl~ hareket edC<"f'ktir. Bazen b\.
Cirn suınuz fazla b.aknıaya iııhi-

8fft, .,....t, \ia k ..,m1y..,.. ley"" !Mr ttneere oluyor. lkle Go-
~fll 7WUZ ılemekle, aiyui Yoızan: MAHMUT YESARi ıaıasaraydan Taksime kadar olan 

1 
_ -. • fikirlerhWri lliiyliyemiyonn, fikir G eçeıa JÜn, .İkdam• 4e -~ Geçrnq elıı-.. Be lıü)'tiı; mi- Jru;.m!.. Bildenc İ""3ıı.n bu kL'la 

• A lagili:ı ~efiri hariciye n yazı hii.rriyetiadea istifade ede- i<)yle hi.r na.. ekntl-· zah üstaıluı.a ht ·met· edelim. Os- ve daraok wfede bir bostan dn-
Harbiye Nazın tıcarı miyoınnı demelt iatenıiyonom. Ha- man Cemal, ıittikçe a~n bir lain gibi ve hir bo<>tan dolabı ağır-• ı At D dur aazırı ile CTÖrÜştü yır._ 88. b•!r=m d hiz, muaau dün- - Ya.rın - : Deiarcık •"- Wl nr., ••:nk .ı. ..... p- J.ıtile, hiç d.urıwıdan, dinJenaıedeo, tayyare ım• a ını • • yada en çek k.e.114aa, hatta fikir •Bir ı..ıta.ıır lııMta ohlnia iı;in ı- ... miaah üatadıdır. saatlertt bir aşağı, bir yukarı dön-

cluruf .. .llDI istedi Londra. 27 (A.A.) - Avam Ka- ve ynı hürriyelinö lin11J11 .. dan gazetem.izde yu.ıları çıkmam,, ol- Ne güıeI fıhaları var. Hepsi ;;. meleri, eieT nlJt g~ için-

litü
. marasında bir suale cevaıı veren eok istismar et.ek ı.aıasıada bu- Osman Ce-.1 Kayı:ı.J.ı, yamulan iti, h.ıepsi ipeli. o k.obr 'kelay ya- ııe, ha f.,.,.bliu SlkuıiılJ izdiham 

Nevyork, %'1 (A.A.) - Gallup neıı hariciye musLeşarı Butier. İnııilt~ ıu ....... milletlndeniz. itıöaren ·Doığattılı.. sütuanc d,+i zıynr ki, yudıklannı lı.olay -- Ye ailela nefeslere ,,.. luk V& 

,., tarafından gayrı resmi .,rette top.. renin Madrit büYiik ekw ılc İs- Ben, ~izli kapaklı, yani mecazi yutların.a b-.Ityaeaktır.• yvrlar, omwı: &illiyerlar: nıcek kadlH' aiır n~iyel içiode ge-
lanan reyl~re ıo.'re Am.,.ik_· alılann :;ım· panya hariciye nazırı ara.slllda_ loir mıUıa.ia ·k-·mak• ıuı. bah- İlan. bu kadar. Okııyucultm, ne Ad ~. çirilecek nkitleri olı..Iarın, Allah, 

ha b kaza • ' kadar SCvllllfiru, 0011 bilClllCUl. S., - UR <>e! ÜtlLQiam, .... -L't) • • '- • d '--) •-: 1 
dl yüz • &3 n lıısiJlettnın ' ı • Tanca aa:lkırıda bir fikir teatllll sebni•oruın. Du··---"'- -koan-ak• da ••anı111 ~• erı.aı ,......,. a ..., c-n. 

' ~ ~- haber, benim j,ı...; nılallı. " Y- · M ı.- · d nacağı tumndedir. . . vuku bulduı?unıı bıldirmis ve ln- •ilmediğiıu.izi., •ui söz .. 11emeı.. ~- Otur da yaz: Be.ı ık kırk -'hık amıara -.. ayw ınanara, o-
. ı· •-- snrıra InKıitt- • k .ı...-•-- ' 'Özerinize ifi-f, ilci a~ı .........,.,.., zu h · d ·ı il Fransız heı:une 10=• . giltttenin vv.ıvetı co y_,,.....,,, sao'at -k ~bancm oWağu- , · , ,,_.,.., yan~~. J!:Hm kaleme al-'- Fa- rum ep ayn• nrnm, saı: ı, "" u 

·' hakkında venlen 1 · · r- ,. hastayım. Ökl.üreo cinsınden de- - -··-·· ._.. ~--•-- --'-•-Ja "hl 
lerin harbi kazana~a61 ,. ı.ak:io ettığinı ~Ô'I' emistrr· nıuzu orhtva atm..ak iıtivo-rum. Ço- kat. onun •janr-. uttla biT tek tık- m.a..,~., canl'C&ilü r, tezra ar 

· ,_ 32 d ·' , ğil. Sürıindürecek. Affınıza .......... h- a• · ,_ •·-Jd ı 
re:~e:.!..fJz .. "..: __ ,~~· Naıanmll Melallbl f d b . euklanınız, kımoşamazlar. Ge.nçle- )'Grllm: Peklik! ~ ra ,Yl'Zamam. .,;.da• ~-~ey,.,tar; ykaya "". ıbrulıı a· 
~·~· - ~.... H t rimiz koııu$81fta~lar, orta yaşlıla- 18 İ%İ'rn .matftıaat ik-miain •1Allll a ~a ?• ıuç u un.. 
Vaşinııton, 27 (A.J\.) .- Harbiye na- ay a a a an Rahmetli Abıtıet ~iın de lHı dn~undan papuçlarınm huruuları, 

zın StjmSDO .Devlet sıparıtlerınc teı:- rı 12 konuşama:&.bY. illetle musaptı.. Fa.kat. onu, bu il~ züı.e bnı~ onun a .. ı bir teTiye öa.delUleria i>kc;elrrini 
cih hakkı ,....,,, •• komitesine bir _talep- 1 • ı • Bir nıahleaıeye g;dcrsiniı:. En ı •t, &ö!ürdü! di:remeua: Onu bt.rtl _ •avun muharriri. ne çı- ~lıJan kalal.alık, ayni kahılıalık! 
naır.e ;:öndererek, Amenkan ve lı.g.ıız D g ı ı z vapuru be~eı::·•nlı bir da\·a?ı'.1 k~hranoanı- ğı götürdü. Üzkürii nıulaküm ı .. ı. karmışlardır. ~ kendileri ayak B!>Yle old.uiu halele, hep bir (r~it, 
nvtttl~nne mahsus m1GZ"1'1'le irJ11sıru :ıtudüs. ı1 (A..A-> .. B:r Inciliz kum- nı mndafaa ctmrk ıçın oz .a~a~ a- ha)u: llPnı tlıt•rı çıkn1411Z41.a.. hem takımı ya2acılar,. Oaman Cenıa4 bir bey, bir biçim ıuanzara \·e du-
geC"ıktirdi~ı içİD, t.ıı;nare fabrikAlannll1 panya.ı tarafından satın alınan oslti "."knt kekeler dnrur. «Tahrın• ım- _vemek .vemek içia dışarı (ık.ardı. basit günineo. fabl, çok deria hir ram ~e. d.akilıalarca batta sa
ticart tayyareler imalit.uu durdurıaıa- Fransız Patriil vapur..ınun Hayta lima-1 tı~.a~.~a :en iyi• dettce alan talebe Bu miskiw hastalık, b ni, tYe muıuırrirdir. atlac~ biz bostaa. dolabı ~ibi. bir 
ıarını istemi.ştir. nında bir ın!ilı\k nelicesı_ batması üze- ~~zı~u .ı~tfhanda ş.a ?r~r kahr. Ea ı çaktJ. mıhla" lJzun ın•saf ler ı;. Osman Ceaıakle neler ) okt•r aşağı, bir yukarı döamf'nİn azahm· 
~ Barıt ır.,.,.arwl rine 22 Yahudı ıni.tltec...ı.ı.n öidt..iğı.l res- ryı bıldıgı m~vmuu ı~ınden (ika- dcm.i,·uraa. Oıımı.c.n -tmalio h4 st8• ki •.. O. pİJes yazruı tır, revü .) • .ı- dan ba ·ka Hvki ner "' Ucle kıı 

Doogla ta7yare inpat kumpanyas.m.11 nıen bildıril.nHftir. Gemıde bulun.an 18001 maz; ~e.vc!c: durur. . . bttn; ti.oyun~ keadı ken "me; mışllf, sahneye çıkmıştır. 0 1 ~il- mevsimini•, arasua bal.arı yan 
di...ı<llSrH d'ıcat'P'\ layyareiert hnaJAt_ı- mültec•deıı 25 ;i lulAs1"h•nededır 25~ · 'l'arıhıınız.ın en ulu gunlern:.den •Acaba, )İne, nesi var? ıkdim, & dii!i~ , doğru bilen; bilmedi~i de ...ıına pazarlarında ı.u k•<a, da
nın ınuda!aamm. :ıaırar vermeame ınu- ki.$ıni.n ak:ibetlı.--ri h•kkında da malU- birini havramJadığımlZ z111man hal- vet, •.1 İne. nesi var? Evlıamlıdır.

1
itiraf eden. tavazuu iç.inde a.,:- • rank ve r•.ret sıkuıtılı \' rde sa-

-.ı.. edemeyiz• d~r. ıııat 7oktur~ kın kar•ısma çıkarıp umumi beye- Kendind<!, lrilh •İnİT, kıih ~kor kiılı nır...bi.r iasaod.r. baht 10 :.k.şa- kac!ar akınlıya kii-
ll Itia Fik.rl 1 b. h t· 1 -<-- ' • rek (ekenlerin v•y ak.lLA&~ 
·- -o-- rana •rriiman olacak ır a •P damar ha.ıalığı ku•untu eder. !'.•kat.~· ya ell'..uıe ~~raa "'--- C--' KAYGJLl 

•"aş·io•loo ,Z1 (A.A.) - A>km daire.. f h • lnrlB'm~T z ~- .. ı ı " · · t t d ~ ...,.... • • ~viçre ava.sı yıne · ·' · """or ara t:r<:er. ıla(lur alır. Pcr-ımu eva:zı ~"":ıwı.. mu eaıa '!en 
!.erle hava \icattl ballan ve tayyare m- Bütün bunl11,... ""';;edim. E.v- bizlere !>aşlar ve haftalarca bir me- hakkı renmı,tır. l'ıllardanbcm e· 

t kum.,nnyaları arasındaki ıht.iı~ •ht•} d"Jd• "- · · ~- h )" k K ık ı•• ~· 0 _. . . 1 a C I 1 l "'rıın12.., ailece etururlten, ;ra at au oU~·e dalar. kalliyet ""'kteplerinde •Ücuili. aran ı ta sey. 
c.•.•~·da beypnatta bulunan nclSlCU"l"ı- b' ka d • ,,........ ır c oııtumuzn davri etü)iımlı Yu1larında, koftır:;ınalımnda n~·e hocalık eder. K....kııca <hman Ce-
.... ''"''M!l aakllye tayyıı~leri imal~- Rem, ~1 (A.A.) lsviçı·e ordu'D bu d d 1 • ., •- b' h 
l_., _...... d zan1an, nıuhavereJeriırıioa pyet sa~an ôS'f. insa:n, yara ı ~tan • al&le, •tekaüW.ye• 5i OU1tı. a.r •-
tının 1~0 daki t.e1J1po daınısiııM e &~kumaııda.ıı!Jgırdan bildlrildigiue gO.. mahdut bı·r rc-reve 1·,·ınde kalır'. •mel.ıiake:ik• tir. cahk bulunamaz mı? ru-scfer 

edebiJ-jjini, wrr! i.ıruılit i<;m ıse b bah ı.,· lıg edilin' tir· ' ·' ' • 
vam .,_ · · re bau ""_, .. " 

0 
,, .. ıe" 

1
.:_ ~'- 1<- HaU:i hll •erreve irindcki ınewn- O, ne !(Üze! in•andır Yarabbi! E- Cok acı söylenıeje nıttbur ka-

• • 
ışı 

h.er türlü kolayhk.lann &östa"•.ı:uli'Sl ı- re u ,,...-...el -YJ<ll r ""'""-' u.u - ' ' 
. ti r· . ZC-- ... t.. .. .... ı.. • .ı.ı...,...ı.•~ 1 Tarı dahi adan1akıllı konu~aına)"lZ.. n:t, ., bir •ZÜp-pe gın;~li •• «İ( ıü- laıt.aiJıu için. bu hahl.i, buracla ke-

-~lanhllMi __ _ 

"'P edecelini bildinnıa r. defa svıçre .u.cru~ .....- .r~~w::. · • · ı· . . 
...... . Bilha~ ...... we-ı~rı'ını·,... Rabbinı, Yeysı gu.zce ı .. , • ınenıa a.rtıst nam· sİJOl"Vlll. da birer beyax k.ıW jiLÇiı&uwien karu

ı.,.urum..ur. 

Gl. dö Golle 
(B"4 tanft 1 !11<1 saJf .. la l 

ki>y!lı'e- arııtttlı'ti bUtuıJükten ~e 
bu bölgedeki musalemeUeşllrrne Jişlerı

n ikmalinden dolayı son dcre<:e rneın-
aı ısrak pöndüğünü bild.i.rnıi~zr. 
nun ° ·ıı ·· ·ıı·h k b1· Filha!cika, J ..ıBttvı e ın 1 ı a ı r 
kurşun dahi ablınak.sızm vuku buhnu.ş-

ıur.Verpnoi Jılıılıtdlf Göriııfmelerde 
BULUNDU 

Jlabat. r; (A.A.) - Ha.,.., 
Hiikllmebn Fral\SIZ Afnk.ası umumi 

dei<f"'Iİ ~ Veygand, dün ruıbac
ta umumi vall General Nı,)gues ile ve 

uhı.elit PUlı pı!asiyetler e ııuriılınili, m . . .. 
bilibııre Fos Sulta< ..... ı:ıy11Tel elmif<ir. 

y eııl ftaDSts ONUSU 
Nevyork, :17 (A.A.) Taı;: 
Vich,.•den .. her' verlldi,?ine ıöre 

~·...-. lıüldD-" lı:QçVit bir pnıılesyo-
l ordt1 tetkil etmek üıere 18 ile :!O ne . . 

ya$ A.Callndati ıeoç]erın muayenem.ne 

~lanmı.Ştır. 

Bir laveç vapuru battı 
()olo, 27 (A.A.) - <Slef&Di>: 5.811 b>n 

hKlJ1indt"k:İ ve Tom--.me adındaki. Is -

YeÇ ba~nı,.._ !wDil , punn -ı ol
~..... _..,..p bulıınduju ,.,.meram 
U-"• dal1 bildirilmekte
kUJlıpolOJ'Ul tarafın 

dtr. ı· ı•··~•-
Mürettebetmın sağ ve sa. ım o ~ 

rı söyleniyor. 

lngiliz harp 
gemileri 

(Ba.t ıaratı 1 bıd l&hlfed<) 

t . . tcuil etmi~ Te tam yella 
ını "" • kil . 

k d . üs•Üı>C dogru ~c ınış-
cn • . ~ .. 

tir. Kuvl'eı.lerilJlız., w. .m.aru. 

uçmu~Jar, tayyareler Isvıçre b.itara!lı- - e.. •• , ~ __ ..s 
bu delikanlıları neden iyi konuş· ..,..,. pze)i. değilılİT. Onun, yüzii o sıaan Cemalin yazılaruu. 

tını fıliH etm~enhr. ll'iizel dej(ilılir, hem bi(' ıtUzel de- da iKilııfaf -•--ıer ... _ 
ı 'I d • mak zevkinden. mahrum ediyor- e9C.I" ..., 
ngı tere e z.traat sun? ğ;ildir. Fakat. gö>liiklerinin k>tlıo •istillfaf. edenler kim-

dd l • f. tl Tramvaylarda, vapurlarda, trea- nunları adta.,n<lan insi sin<i ba- ' ? B' ecl bi t ·Yiram W...fa> mil e en 111 arı kan ıeki göaleri, .. mbir .üzelliı:e ı ·•r. ılır e ya 
lerde. sinema antrelerindt'. konu- L-~1eldl1'. . ~• var ır. 

Londra, 't7 (A.A,) - Ziraat N.:1zı.n ~ 
Hııd>t>o, urnl madde!~ ıçın t-il cdıl- şanların <"'11erine dil.kat edıuiz: ~ aradıt. Osman Cemalin Oalaıı. 

t - Bn . c .• lcr, ahenkten mah- Onlar ve oalar lı:i lııep•İtlia ci-
mi" olan f'iatların harp nıüddetınce >1e kısacık hı· .. "" .. tr•-'nı· hı' C aı· • nımdur. • r-' _ ,.,. .. - ;rlerini bilirim. O.ın ·cm ın 

- bqluı. pce, lcan.D.Ldı:la ""1-
ni8eltt ialııerinin i:zamla ces-eyanı 

lçia dr.- bazı t~dhirler a. 3Sına karat' 
...run.· tir. Bu <üaıled.,. olmalı: ""tte. 
_,.rüsd"er işıı~l kaidelerinde. yolun 
açı.. veya lı:-iI oidutw>llo &idif Ye ge
Lie istilı:amet.in.i kırmw ve 1-..il İfaret
lerle pterettlr. teru t "" - y,._ harbin nihayetindc.:n bir sene sonraya. )• • k Z - ~l~Vl!ular ~ h:ıyağıılır. ~ yapamıyacagım, çun- bazı ) azılaruu, lttr a~ kırat ki-

kada[' muhafaza edi1nıesi.nin hükümet- L!: 1 · rl · d 1.. pıdecaktır .. Bir 111ilı..ıin nü ve bilı:i.-.i, par- ...,, gazete erın ye erı ar. Ha •U- f tabına na ılsa alınMlar. Ona da 
çe takarrur etmiş oldugunu Avam K.a- Jameııto ve iiniversile Jı.ünüleı:in· ki o, günlerce sahifelere sığmıya- ,..~0111m ya. YOLLAr BOY!,NTYOW: 

manwnda bey..n eimiıfıt. de, mecaıllP .,.. ga:ııde sübm.ların- cak, bir alem, bir engindir. Sıra. A11tolejikre Pli10l'. Os-- . . 
da eldui:u kadar sekaklarında. kah- Miiteva:ıuhr. ODUll l.eva•uuna aıan ~m.alAieıı, tek tır yek. Pi- ' '."'il. ~r;?,~~~ ,.,na..ı.nı. ~~ıcır ~~'." 

YUNANLILAR · de '· · d · ;ülcrler. O, miyop gözlerini kır- . . IDQ'<- • ,--~ P'l' - ı.~ı velerın , evıcrıa e. geuoti ve el:'· k b .. . ,_ . ya..'l'Utln, e<lelt•yal aamırnt, lıirta>- e.ı.dW'.len ,.___ bo7 -•lr. -ı snıh-
1 1 . ·- k. 1--' 1- d JJl'ltınıra •• ru ..,re sessı:ıce k d.kl. ·-k·· • ,_ • d ~- • --ence Jtt e.rınue enuııu ....... ar.. a _ . .. .. un ge ı ı .. o unouıen var <r. verlen d<>.. -"-ı:ın daclınaı, -~nı 

- 1191 .....,, ı !ıtd •7fada - ölçülür. ~fer. Her eyı ho~ gonır. •Ne der- "'-tar i safda . -. ,~ .__ .._ 
1
•-· 

k · I v• ' .. --Ülll lta1m da uq- WVJ''" a ıp.-gariıında ter etınış oiduğu malze- !erce ana şakir, ne kılsa ar ana y· k .. r . . . . . 
d. B ize Gö" . . s· k b' . 'L' '-sil k -"-' H ·-' o . . . . . h aıe, •• acı •Y 1 ett&lm. IÇlA. rri edileı:elr.Ur. Bu ledbır, ,...ııan. ..,,. 

me :r. uma rne, rıcenm su- ır ere "'' '""uı eye.,....,.... ·~u.> . ayu" , ı~ııı ıçm '.syan -~- ı.u bahsi. bW'ada kesecetiıaı. Tır- eyın=it ve Pili .,.. .,.ı;ş 70ilanm la-
kutundan sonra İtalyan ricatinın lizmı: lı~dedır. _o. ,ıklıga ~u kun. dqıl- nak atan. olursa, bol bol kon~ ... ,.,.. edett ~.,, önlenwlı: içindir. 
malıi•·etini ~ termektedir. 1 - M..dresekria lirından. 111n- dir. Hatta, ihmal degıl de. ıstihfaf ruz! Ela nal<il nsıl• 'bu çiciyi ..ı. ıar.ıı. 

Mıilikı 1:iilıi civarın 1 da birçolı: nıki n""illcr. eder. Açı~ renk .pardesıi alır, btı Osman Cemalin vazılarının aa- lna alarak gıdettlttir. v ı.r da. .,.ru 
malzt'me tel"kedilnnştir. 2 - Mecfre..,lttin Jltvmdan ev- açık rengı kendıne, nedeıı>e ya- .. . · .hl . . • b ok u.ı 

Bad~,;liyo Arnavutlup Gitti vellti nesillerden <>lııp melı:tC"pler- . toloıılere, edebıyal tarı erıne ıır- ııureUe, kalın ve beyoz _., • 
So 1 h ı..- ,_ .. 11. _ ra&t~ama7.. Sa.hun bo.ya ıle boyar. mentt!li hir a'-'ıp ...ı--.z.ildir:, lisan na- &o.Ln"iılettk:&V .. 

n ge en a.,..r,.,re i(Ort', .n.<Da- de Kur'an .,., *'<il dersleri almıt Ha - k ı b ı ' '"""' 
vutluk cephesinde İtalyanlar mü- ola.nlar. tta ıraval aruu 1 e. ı mnu edela.iyat _,.,...., l>ir -i- Emın<mu meydamndaki ... tüiı..r ü•c-
d f h ti b ! . d- l Ona güler(Pr. O, kendisine CÜ- laısttir. tinde buiunan ka&.ıt •--tıer~ de a•m a aa a arını ir tür ıi ı.ıze temi- Bu ikinci sınıfın lw•nşmuın<fııı 1 ı · -'lıl >. -L ·· r- ' 

1 d ' en erın zav... 1,.ıa11, ac1yar .... ıu- ce,··~ laek.l.iyonım. üstatlar! 5ekilde beya7.a boyanacaktır. 
f'OT ar. bir ahenk var ır. Zlra bnnlar raii.~- 1 ~ 

M l Bod 1. , A t . I er. M .__ y Motörlü ve 1'!1otO~Uz nakil Ymnbla. , arcşa og ıo nun rnavu • frrek hır tempo a tında ~afıııtmi· Osman Cemal hasta imi iyileş- annrıaıt ~ 
lu.ğa ,ı:itt.igi Öğrenilmektedir. Faşist ınıslardır: rının g.,,., •~yru!!derluındf' .l'8l<m•k 
partisipin sekreteri Muti'nin de Tervit. -rı.....tmdo ol l•n f«ıetierın son 
Arnavutlujia ı;ıeld.iğı bildırilmekte- Dikkat ede,....,i~ befthm1t du· B • d ı:amanlanla bü7uk Avr pe ljeiıırleron•le 
dir . dakJarmftll .... \ •h ltnfleri bfT •• r ı· tı• yar, e· vın e, ltabul edilm14 olan \iple Ve yekııa.;alt '-" •-1..ı ~· Ar ti k. k L. z• Olarak b'r t.p UZ!'!rtne t b" \e kabul ı unau "-"' ıı<ı: navu u ara- kaç türlü ses.·vnere ~ı ... u. ıra 
zısinde k:taatımızın harekcitı rnu- bunlar eski allabcnin ·-ı~ .. sini, edılme..il ıçın yapılan tecrubeicr 111 ne· 
vafhkiyetlı> devam f!!mektedir. .-ıel• ini, e&e• sini, •sin •• ni Jı.a- ti "" k • • tıce vermı.;tır Bır tıp limb !arla hu· 
Görıre mıntakasında, terkedilmi.ş Du.qna ustaları ötıiiadea. yıllarca. gır agı esıımış ve tun nakıl \" tatarının ıece-t"yı.n yakt. 
olan alU d'· an tayyare;i de da- ge~rek ijf:renınişlerdir. cak!3n m>erlenn '""'" reni< Vl' ıorok 
hil olma:C ı.ıwre birçok harp mal- Fakat :>Unların dillerine ftri. ı k b ı d "Y> Yernıek nol<taımıdan hirbir;nm 

· ··tin •dt'k •~ ı •• aynı o1m st t~m t'dı~-ek OtomobU 
zemesı ıg :tın n ı . len terbiye, sn<'ak Kur'an okıuken a u un u 

1. 1 ı &.k Bab ._ __ , o u o ar tarlarının alt kt5mtnda, ufkf olınık 'x-•. la .-aıı ar, n.s er auo.-....uaa kul•aa hoş bir ahenk unuyor. l'ıı-
lııt.k Al ) - millmetı"'f' f'fUDOe ve s•kb s:t t m uı:un. 

L anı ıyor ar lı:at Türk~e konuşulurken iosım 
E · t ı· ta -'- d lutunda aı;ıl;. iM-yaz lnr lı btr.ıkılR· 
mnıve nezare ı r<Uln an neş- derhal ~il 4amgayr vuruveriyor: 

redilen tebliğde denili:var ki: 6 teş- Yob;ıx_. 

rinisanide İg.:rnenitza köyünün Tecvit ile Araıoça iyi amma, A-
muvaklı:at i•ı;ıali emas:nda İtalyan- rap tecvidi ile Tür~e bir felaket. 

l lar Nikol.a Patsra ismi~ !}ayvan Dik, erkek Türkçe, Abba.i ııaray
ye~C!O bir Yunanoyr o~lu Yu- ların"8 köçek haoçereleriae veri
nan ordusunda er olduğu i<;m kor- len terhiye ile koou.tlurulabilir 

Bu esrarengiz cinayet failinin bu
gün yakalanması muhtemeldir 

c-ak .. ~amın d:tcr kı 
boyan.aca&tır ~ 

BOGAZİÇİ OTOBt u:t:i 

takibe ba-lao>AŞ ve azanu me
safede• üzerleriae ateş ~ 

Nonnrra -.wi vazifesine bilmiştir. Bu te.- lutk~a 
J --- • dilik bll$ka b.r mahımat 

şun:ı dizmişlerdir. ·~ l3efilrtaşta Yll.chz ca-..ınde 11 mı- çoc:aklar bin mütlriılMla içeri linırte 
İtalyanlar, Mukabil Taarruza mıG.elelia tl.iierlerine: .,.,- otaraa lllaluaet Tellı admd.a ııa mu-ırak olmuolarw. a çok feei b.r 

Mı llazularuyor? Boalar, \ir~lı kelimelerole med ,-apıda ~ar bır -.ıo ..,.iııdc prtla- .-..,,.ıe kllrııl_..ıanlır. 

Kazaları bnH! rk ür.ert\ ,ehlrdr &'f"ct 

aziml sU.rat kartyyen saatte :?O kilo. 
-ı~ .eçmı~t.r. B'.lyilkıır,.. hat
tında işleyen otobusleı·ın de akşa ... tan 
sa:.t on yedide _... seferlerini latil 
et.lneleri ltaı;nla.şUrılınqt.ar. batlamak üzere . şım """'' ıaa lafsiliat 

T ~:- B poo- ınevcat .&e_..-.r. d;ı.-
o..;.,, 27 (A-·>..) - cD. N. "Pi elde edilir edilma ooıqr....,•.:ıJ._I& 

"tııı.n Yeni Vquıgton büyük elçisi •-
"' "" cektir. ll'al ~~lmura KAnu.nuevvel IODUD 

-· 
harp 

AHupa harbi ba.şlı;rah OD 

dört O\' oluyor. Nanemollay~: 
- ('stat farkında mL'lm, l

tah BR _ Yunan harbi tanı on 
tiç ncı:i ayın son çarşawbtil.U
da hasladı 

n ıi m. aüıerek: 
- Zaten perşt'mbeuiıı gcli~i 

çar aınbadnn bellidir. On ~ 
J:akamı i'<e Yun11nhlar hıeubı
na d,.tıil, Jtalyanbr hcsalıtna 
m u 1 sayıl~sk iklrıa etli· 
)'O? •. 

1>·, ttek, ilave •iti: 
a lnn: hir nok tavı haki

kat tebarüz ettirmek gen!k
tir. On ı!Mt avdır Avrupa ilk 
defa bütün miınasile ınahare
he ciiriıyor. Şim<iiye kadar .. 
Lınlıu (ıirük ülkeleri& y.ı.Ma
IUldaıa ibaretti..! 

ıaka•ı 

Be~iklaşla 60 yaşında \ir 
'bd.;ll eviotle ölü ltuhıoaaıı. 
Gucle.Un tabıaiaine göre hu 
satın par1IWlJl iamaan ö:'ıüirül
•ÜI blliua-ı ihünıalı eWu
""ı gibi Jtir e*ı .. nü .,.nıısısda 
kur ban J:itnllf olrna'1 da ıau.h
teınelıpiş. 

N auemolla ile &örüııüyortlalı: 
da: 

_ raruına tamaan ~klin~ 
aklım eriyor amma, e~leuti 
meselesi biraz tuhaf delil aıi? 

Diyerek, iliıve e!ti.: 
_Malum a... Jı.ırktao 11<1nra 

azaoları tenqlr paklar cleırler. 
.Alhnı4 181 ııArede. flileuli oe
re<M ?. 

Londra. 27 (A.A.} - Reuter a- leria ynleriai loilmedikleri gibi ğından k .. ~ vuiy.U.. öl\l. olualt bu.. Mehmet kanlar içın<» bofaı 1 

jansının Yunan - Yu~lav h\ldu- elewia • ...,.... keııi- suretüe llldılrilmiltCiir. 
dundaki hususi muhabiri bildiri- birçok kelim kullandac.ı.Ja- Yaıotıımm taıı.ıüala lılln Me1unet Çocuklar babalannın illdllr1llnrilıı 
yor: ftalyan kıtaatı Yuııoı;la.v hu- rı yerleri de bihneaekte.tirler. -e zi7adesllıt -.aıın ı*luiundm. _,,,,.u 1a1 ·- zaı,1t,.71 -
dudu yakıı ·daki bölgeye topçıL IMebzul nedir, mübtezel neye Gıır- ·emar 1'alar:i il ba frıden elm'• ............. 

ler?. Bilen mi ararsın? ctulla.rı K ve e 1 ..,......._..... 
kuvvetleri ceıuetmekte ve hıımma- geçıneıuıverek .,.rı b.r hayat .uımeta Vak'a 7enn.ıı pi.en ni;belçl mQ#eu 
Iı bir faaliyet ,ı:östermektedirler. Fakat e5,~• ı:ınckt.,~da değildir. bqlanıışlı.r. mııml muavıni ve &mruyet oinııyet ma-
Bu hal İtalyanların Pogradeç ve ıbıl ıne&e .. , es ııerın o tecvitli 

Ceceifori okJ•nm•e mumktlll oıs.acbjt 

~. tram...,.ıann iislillıdeki f:ıleclitlerl 
ba.Uılrı lrill(ettn Wvbalana Oadeki Um· 
baların altıoa a.l.mmu• liille cı. bati-.. 
ın,.ıu-. 

9()i!Öaı.&&İN HALKA ÇiltAJlOJGt 
llÖ1Ktiı.AT 

__ ı,. k 1 Fak.at evwlki c:eıcıe babalarının orta- sası menıuıian dün __,,, ıeç vakte ka~ 
Moskopo[isdeki Yuna· .• snli cena- yan.- onaşma arının da, -"ile- . •--- ı:ı.. ..,.,., ı · bi~-" . K-"·- d · . ı-~- lcuklar babalarının evm_e Ciderek kil- dar tahkikatla meşgul olmuşlardır. c~ ·1 ..,.ur enn, ·~soa !Şllı: kara~~ 

ı 
h!?!a kar$ı mukabil b;r taarruza gi- rın ......... ya an yeıu ge ..... ~ Er- .. . . SL'fl adli.,-e dolrıoc'u ıı: ..... r ırana ..,._ ma tedbrrlı:rhıdm ıonra, 1atm mesa-
rı~mek nıyetinde olduk,'•n intlba- meni l{ll'tluğı ile konuşnıalannıa da a_:,un~eıııes~ =~-~ tından IDUa7- edilel'elt morp ıuı,ım.. folere gılmelı: blıemediklen ve 71lkın 
ını vı!mıektedir. Dün ,ııündıiiz 32 da Türk diline nygua bir ahenklea PQ"1. ..... ~ araa aıç · 10 mu·-- rılıruftır mC!llafelere 111tmelt ı.tıyen mü~terilere 
İtalvan eri Yugo&lav makamlarına mahrunıiyetindedir. 0ıa;;=r.!htiyv OIUflllldan bap- Xaııı;.; bucin 7al<alaııacaiı DY'NÜ9, •İfım nr .• ıaraJ_a çekeceiim .. miltl«i 

teslını olmuşlardır. R·•lgarın kliylüsii de, şehirlisi de - llir bal l*lmit olmuuıdan korlı:aıl Wımia ecM t~. ı~·- .. ror burada yolı:. '• ıibi 
İtalyan Tebliğine Gö~e • kadını d2, erl..eği de kola· a ı..,. ~ C<'V&plar V'erettk pyrınızaml mllşlı:lilM 

Arnavutluk Cephesı lir bir ahenk ile Bulgarcayı koaa- -- ç~, ııazarlık yapmaja cırit-
Rama. 27 (A.A.) - 173 numara- şur; 1.ık.leri ,..,... bavuı yahut saır eıY• lçlA 

lı tebliğde denil
1
ivkor ~ı;i: Yunkan crp-k 

1 
Yw11uılının köylü•ü de, ,,.,hirHıi J.ŞIKLARIN SONM!:Sİ.- SOKAKıLARlN KAR.ANLICI •:rcıca llcret tal~bınde bulundulr.lan 

lı~sinde .. norma e•ı ve ara ~ , de. k.ı<lını da, erkeği de kulağa hcış SİZİ KORKUTMASIN hakkında Emniyet MOdJrlüğilne ilka-

f93lıyetı. 01m~ştur. Tayyare kuv- 'gcl'r bir ahenk ile Yunancayı k.- Bu ak•am L A L E Salonları retl.rde bulunulmustur. mniyet Mü-
V!'llerımı7., dtıı;man !es.ısatına ~ ! nusur. Y ı dürHıfij, böyle b=ket eden fQförlet 
kıt'alar•na karşı mutemadı hart~ ı •! F . İta.1 D~ POW- • ROSftrf RY_ LANi! - PRİSCtLLA LANE'iıı. h•l<kında ••ddetle harri:cl edilmea!ne \e 

A b ··ru· • ., manın, ransrzın, )anm ı'"'n. .F:!llU aıı.r+a'"' ,.. 
katta bulunmuştur. yrıca u 11 t ·ı· Ar F k .. 1 · . ' v tlı'- -·hur FRED WARTNG .l"!:NNSYLVl'-'utu'lS cazının derhal ""°landınlmaiarı•11 karar ver-

il d .drl tl' h" nı:ı ız, ap ve •a.rsm •» U•İA de "' .. ~~ 
diı~man vo arı a sı ." . ı ucurn- ' chirli". de. kadını ve e.rk ... d • hJvat v ı dimva.,-ı ~en ovnatan şarkıJ.ann nc,,'e aşıla.. mişlir. Btt ırı"bl hallere ve -.ıcnaıa 
!ara hl'<lef te kıl etmıştır. Peratı. ! ş • ii ~. _e, dıiV. Holivu.d. d.iı.lıerlerinin ates bt~ BrodVWT :i.b.Usamuwı. mana taıanıann, oComolrilln plAk.a nu-
Deh·inaki ve nolavana yol Htisa.k Alman, f r u, ~~an. lnııla, ~kııdmfı~ ınanu;ını uıp~erek, ya bizzat ııııı..re1t 

kt~larına Erseke ve Miniva de- Arap "e Fıırs dılleroaı luıhığa lıoş " Ü •• .ey• telfloa ebmlt suntlle derhal 

n'.> !.erine K~l~ üzt-rinde Perati ;:eli~ ahe~klerle. ~on u~lar. KOLLEJLJLER RE v su li:-VJr !tına Sutı.. MildürluğuoQ ha. 
nız . k- - 1 Dız Turk.çemuı kendıııe aygun 
ve Miniva cıvprlarında opr~ ~re • kle. b. k ı-.ı.or -ı.ın Emı\l7et Jıl ürlu~ü 

birçok defa isabPtler vili ohııuş birh ~·~:.... a:;. • .:...:. .:':,..ı';/ıı, Fılminir ~z Jı:amil$ttran eb.~ nurile ıxnl pırıl vaııı?Or ~ .,ın; lr:°ia"!ııştı:nıc::ıiı Cibl, 
ve keıilmistir. Yanva tavvare mf'v- ya .~ı. • · DİKKAT: $imal demzinde i:& bü;ük hava •---·-·· en ~ , -~. ı.ı rllltıınce d_ e ba a ıavı.ı. 

d ed ·ı . t• K ıçuı. ._..,..,... ~a~·~~ -· •- 1 
danı l:ı<ımbar ıman ı mi$ ır. or- . b. kt'· .. h t'b. !mı ııelen Türkçe Paramınıt ~---a'~- ;fe ~. ~- - neırı~ ' yet er, . ıht l 1. Zn"l: •7. a oru ve a ı ı o • wurn 1'nl. ~._1__. -a..--- -..ıı-- ... 2 • 
fuda Yenıkaleve. r ım ara, m:a- T j· :·umarah wrlennw Ultfen evv~'.den lı:al)a!.ull%. •--·ı ~ - • 15, nama-
na ve Karakiana tepeleri.De isabet. l yaıı wı ·• ız. N" tt" N--!• ra;,a, I* • 1 de tt17G 11ım>a<qa \eı.,... 

ller kaydolunmu.ştw:. =ımc ın -..- SuaN ııaat 8 de Tliel<m! .c:;ga - ~-



SAYFA - • TıtOAl'll 

Milli yardım komitesi 
faaliyeti nihayetlendi 

BULGAR ita 1 ya Arn av utlu k :==::==;;;;;;::::;;;;;;::;;::;. 

Nakdi Teberruatın Yekunu 

- Bq ludı 1 inci oa:rfada - t 
Moslı:ova büyük elçisi Steinhardt'ı ka- an 
bul ederek Bulgarisıanın üç tarafi.ı 

atılmal.dır 
(Jlıpu.kaledm devıun l 

pakta iltihak ehniyeceğini beyan e,-1e- ~ , . 
d. · . bildi ...... _ vut, ıktaki Ital~·an ordusunun tak-
ıgını rmı.-. . . iJun r . . ff k 
Moskovada iyi malünıat alan Ameri- \'~) esı, Q 1 ve 1.aşes!, muva. a 

:t8-2ci Teşrin Perşembe 
8.00 Program 
8.03 Müzk 
8.15 Ajans 
8.30 Müzik 

18.40 Miizik 
19.15 Milzık 

5 Milyon 325.870,44 Lira 

itan mo. bfillcrinden öğrenildiğine göre, 1 hır mukavemete ım~~n ve~~ıycw 
büyük elçi Steinhardtı bir kaç zaman c~k kad~r zaJıfiıyab1lır. Böylece 
evvel Amerikadan avdet etn1 iş ve Mos- surat le ınıd~dına k.oşulaınıyan ·Ar-

. . na\'utluktakı orduyu ezmek va- 9.00 Ev kadını 
kovadan bıç ayrılmamıştır. Bınaenaleyh '[ •. · . d y d b 12 30 

19.30 Ajans 
l9.45 Müzik 
ıo.ıs Radyo 
ı0.46 Müzik Bulgar kralı tarafından da kabul edile- zı csıııı . e ,, tınan or usunun a- . Program 

şarması ımkanla.rı artar. Arnavut- 12.35 Müzik 21.00 Müzik ıneıni$tir. 

Sof 27 (AA) St f . B 1 !uğun küçiik, dar ve uzun bir mem- 12.50 Ai•n• 2ı.30 Komışma 
ya, · · - e anı: u - Ieket olma& da buna imkan verir. 

gar ajansı bugün a.,..gıdaki tekzibi 13.05 Mii%ik 21.45 Müzik Teberruda bulun•n memleketlere teşekkür edildi 
Ankara. 27 - Bü.Yiliı: Millet Mec- Yine hariçten vuku bulıan lcuila- ne<;retmiştir: Harp başlıyah bir ay cldu; Yu- 14.00 Müzik 22.30 Ajans 

bu .. Refet C tezin başkan- 1 ak ebe .. .. Bulgari.staJ1da karışıklıklar çıktı- nan ordusu umumi seferberliğini 18.00 Program 22.45 Müzik 
~:~;n<ia ıı;:,ıaıuıı.ı.st:.'1 nı ~~ 636 eş~e~, :ııı:;ru~~. 60 t>aket, ğına. hükumetin denildiğine ve ikmal ctmis olsa gerektir. Yeni te- 18.03 Müzik !3.30 Kapan11 

Celsenin açılmasını mütealap TL 6,000 yarda, 475 kutu, 8.000 ~tre, örfi idare ilan olunduğuna dair ha- şckkiil eden ihtiyat tümenlerle cep- -==============~ 
V--'-'ll. "ınd tif ed A 13~ --~-'- 3" 3 642 533 riçte ve bilhassa Bül<r~te ve Bel- hedeki sayı iistünlüğiinün Yunan:s- -caret """' ııı en is a en y- ı S<UKUA, u va)!On, . ton. -~ ta · k ·· ı · tt · 1 h b ı tam na gecmı< veya geçme uczere o - Mısırın 

Politikası 

duı meb'usu Naıımi Topçuol!lunun metre :mikfrbı, 835 torba. 1.100 top gra a ısaa o unan a er er a- ' 
T ili • -'· lmist. mile u··durnıadır. duğu kabul edilebilir. Demek ki 

verıne icaret Yeki · i"!ine ,., ... ara olarak tasnif edi ır. basımlarına nazaran, İtalvanlann 
meb'usu Mümtaz Ökmenin tayın· BITTıların arasında 2.908 cadır. Bul'1aristanda vaziyet tama-nile , A 

sakindır. en zayıf zamanı, şimdidir. deta 
olwıdumnu bildiren Riyaseticüm- 8000 metre çaol.ırbezı, 36 vagon ke- bozgun halinde çekildikleri anla-
bur te:okeresi okunmus ve muvaf• reste, 3.642 ton kereste ve yıne 523 ı ı d k k 

G • • •• • • d şı an cep ıe e i nvvetlerin üstüne (Baş tarafı 2 nci sayfada) 
fakıyet iJemennilerile. karsılan.ıruş- ~tre mikabı kereste vardır. unun ıç1n en . ld ti ""ki k . _, -- şu c e yu enme , aynı zamanca maıı: üzere Mısırlıları her türlü si-
tır. Yine hariçten vuku bulan gi~ b' k "k t t k B ---'-- Hilıni U Se Arnavutluğa tiyii mı yas 8 a - lalı ve mühimmat .. e fabrikadan 

UllWl.ll ııonra. ran - y. cek esva te'berüü de sunla:rdır : (Jlao tanılı 1 inci sayfada) viye kıt'aları ihracına mani olmak h t . ı· B .. .. L~ 
ban • kürsüye ı;ıeli!ıek milli yar- ' 30'7.3.16 adet, 8-340 takım. 52.335 de Molotof, Hitlere, ..onun teıı:lillerine ti"! ,. rd nu hareka"t m• rum e nuş ı. ugunm'. mu.,,..-

be tta sure e. ı. unan o usu n 
dım komıtesi namına yana çift, 28.372 parça, 141 paket, 22.575 ınuvafakat elmişllr. sahasındaki nisbi ve muvakkat üs- \ rebelerine hazırlık ise öyle altı ay-
bulunaraık eze~ demi.stir ki: metre, 1.943 grosi ve ayr.ıca 22 ki- Zaten !arkındrunnı.z, o zıral&rd.a Ro- tiinliiğünden istifade etmek müm- ,1 da, bir senede yapılamıyor. Sırf 
•- Geçerı ikimınu evvel ayının logram. rna, Berlin, Sotya hep bu propaganda.- kündür. zirai olan Mısır bir afsun ile askeri 

ron. ııünlerinde. hep ha.tırlarsını2, Arkadaşlar, hariçten ııelen eşya yı yapıyor, ıaotaj, tehdit, blöf kara bu- ki · d b" .11 I r k k k 1 d 
Erzıncan başta olmak uzere bazı arasında büyük l:ıir kısnu da Ubbi lut halinde Balkanlen kaplıyor ve bir Arnavutlukta . Italyal ~ or ıısuk, L ~lrd~ıı Be.t ıa ınle sho m~ • o ay. e-
Sark vilAvetlerimiz Yf!I: sarsıntı- kıs.men Yugoslavyaya i tıca etme • 1 gı ır. marna ey a' erı ve sıya-
sından geniş mikyasta teessür eczadır. fırtınanın her an patlıyacağı zehabı ve losmen imha edilmek, lusmen de 1 si ~·ardım> kalkışsa bile müttefiki 
du.,...,,...tu. Felü::etin akseden ilk Bütün bir insanlık aleminin Tür- ~~k;ı:Y~:~~ kanaati yaratıl- denize dökülmek suretilt; ortada.n İngilizlere gctirecejCi yardım mu-
haberlerini müteakip, hey'eti celi- lriin milli !elkketine candan alfil<a- kaldırılırsa bunun maddı ve ma- vazene kefesine ağır basacak bir 

!eniz l:ıü-"'· 'bir teessür ve hassasi- sını esirgemediği çok zahirdir. Hu- Fakat, hayal hastası olmıyan Bulgar- nevi tesirleri pek biiyük olur. unsura benzemh. ur. ""aamafih Ak-
·1 ~ .~ •-- k.k"" ·· b. "-- l•r mukabil bir ıııruııra ile hayal hasta. •• 

yet icinde feliiıketzede yurtdaslan- zurunu7.ua ..,se uru · ır vecı·.,., ve lanru ayıltıılar: ı - İtalyanm Balkanlarda tesls denizin şarkındaki harp sahaları· 
mı•• ka~ı mümkün· ·· o'-- her yar- bir vazife telakki ederim. -Bravo, t ·-- k"" ·· b tad k ika · 1 · Y h b" Ar - • .., .u:u.ı • - Deli mi~nir.:, görmüy'Or musunuz? e tıgı ouru ası or an a r. nın genış emesı, unan ar ı, ap 
,___ ~nıJm••ı.nı ist-;· ve ;ı. •• istira!< ederiz sesleri - . ·ı · d k" la ld 1 "h 
""'"" J -~ - ~~- ·uu bu YunanWar Ilalyan taarruz ordusunu 2 _ İtalyanlar }ıir daha deniz- a emın c ı mı ama ar 111 ayet 
ın- '·--tla ro;.;..,;,. Al:ıdü1lı.ali:k Ren- Alkışlarla karşılanan beyana- ' ......,.. ~~ ='Jmi U (S bozdular. Yugoslavlar bir hııflado bi- den •-naTUt)ug"a ayak basamazlar. Kahire bükiımetini de takındığı 
danın riyasetinde bir milli yardmı tı takiben yine .n..i ran ey- = 
komitesinin teşkilini tasvip ve em- han) ın Şark vilayetleri zelzele fe- zim cawnuzı burnumuzdan getirirler.. 3 - Yunanistan istila tehlike- tavırdan uzaklaştırabilir ve hiç 
-•-'--'"'-'-. liıketzedelerine yardım temini mak Türkiye kendi em.niyet sahalannın "" . den bı.rtulur ~nhe etmiyoruz ki bu geçen aylar 
·~...,....,,...,,.. Jrudretli bekçisi halinde silAh başında sın - askeri hazırlık için de Mısırlılar 
Yapılan kı~"'tli •-"L-·-tı n-'-- sadile müteşekkil yardım kiO.ınite- 4 Y"•oslavyanı n t d J-- ...,.,.,..r= ...,. bekliyor. Sovyetlerin Balkanlan Alman- - -.. n ce up an a İPiıt ivı. · fırsatlar olmu>tur. Fransız-sinin izah edilen sebeplere mebni ak di ' ., di ve ayni olmıık üzere ikiye eyı.. ya ve İtaiyaya terkedeceğine, oes ~- taarruza uğram tehdi · ortadan 1arın bir m~selinin tlcdigı"" aibi, daha 
ak 

_;.__,...,.,..,.,__ · · artık faaliyetine nihayet verilme- - ~· 
rar ~~· . sinin ve bundan böyle komite na- karnlJYllcaAına inanmak budalalıktır. kalkar ve bu memleketin kendin..i iyi iyinin düşmanıdır. 

Dalıil<le~ ve harıçten vuku bu- mına gelecek teberrulann Kızılay Sakın yeni nizamın gayyasına düşııüye_ müdafaa eesareti artar. Hüsevin .Şü.wi.i BABAN 
lan nalııd ıteberruaM yekiınu bes tarafından almmasının karara bağ- lim. Yanuız ve ... bizi bır yudum ou gibi 5 - Bulgar müfritlerinin, Bul-
mılyon 325 bın 870 lira 44 kuruş- lanınaın istenilen tezkeresi olnın- yutarlar! gar nehirlerinin Yunanistandaki 
tur. Bunun 1420.727 lira 47 ltu- mnQ ye tasvip edilıniotir. Bunu ıoöyliyenler, doğru eöyllyenler, koylarııu 11<1rla almak yolundaki 

..._. 1 k -< '"' hakikati görüp ""'-!iyen B·-'-··-lardır. k jfu" rusu ecn ..... ı mem e etlerden ııel- Bunun üzerine söz alan Başvekil ~, ..._. ya,,garaları es . 
ıniş-tir. Bunlar muhtelif ecnebi dö- Doktor Refik Saydam da fU beya- Hakikaten Bul~aristan kımıldlJ'aınaz.. 6 - Antavutlukta tesis edilecek 
vizler halinde ııelmis ve ııünün ku. natta bulunm .. --+ur: Çünkü kımıldanaeıılı: vaziyeti yoktur. hava Uslerile İtalyanın her tarafım 
ru üzerin<len Türk parasına çevril- ""' Söz yerindedir: 
miştir. MaruzatJm da Türk lirası- c.Arkadaşlar, milli yardım karni- _ Yuk,rıya baban bıyık, apğı).,. kolayca dövmek imkanı hasıl olur 
dır Gerı kalan 3.905-14:! lira 97 ılru- lesinin, Cumhuriyet Hükı'.ımetine baksan ...ıı.aı.. 7 - İtalya, kırılan nüfuz ve 
r~.'.u tamamile d2lıilden vuku bu- yapffilş olduğu , büyük yardımı, A. ŞEKJP haysiyetini tamir için şaşkınlıkla 
Jan nakdi ooberruatın yekıinudur maddi ve manevı buyuk yardımı alelacele :Mısll'11 tecavüze ka.lkışır-
Ayııi tebemıata ııelinee: Bunl~ huzur;muzda ve bu vesile ~e Tür~ [h k 1 1 sa, bir~ da orada yer. 

da yiyeceğe taa!lılk eden, giyeceğe rn,:ııetı. h_uzurund.a Cumlıurıyet H~ 1 ti Qf SUÇ U arl 8 - Koca İtalJ1Ullll küçük Yu-
"ba.UUk eden, kullanılacağa taallılk kumetinın tebaruz ettırmesıne mu- <lk4 tarafı 1 inci -) mınistaa tarafından Arnavutluk-
eden eşya olmak üzere üc esaslı sı- saadenızı rıca ederım. ı - Bilumum smemalann .,,lztierin_ tan de.U- dökülmesi, Mısırda, her 
rufa avnlml$tır ve her .ınadtlenin Milli yardım komitesi teşekkül de bulunan Jambalann camlan koyu ne sebeple olursa olsun İtalyaya 
nev'ine göre, ltilo, ıpaıça, çuval ettiği dakikadan itibaren, Cumhu- renkli bezlerle dahi kapanınıf olsa içe- meyyal elanlara bir ibret ders.i ve 
seklinde tasnif edildiği kin tek bir riyet Hükılmeti, bu •büyük feliıket rideki Jhıbaların harice ziya 'ftnDIJoe- tiddetli bir darbe teşkil eder. 
vekıln halinde arza ililkAn )'Oktur. kaı·şısında üzerine aldığı vazifeyi cek şekilde maskelenmesi ııarttır. 9 - Maharip, ıayri muharip 
Simdi bunlardan esaslı bazı ra- 2 ~ ..• ,. 1 · · d · 
kamlar vermek suretile tenvir ede
cei"!im. 

Dah.ilıden vuku bulan j!]ı(ja :ınad
d.deri teberrüü.: 

Kilo: 2.17'7.1~ 
Adet: Vl.617 
Paket: 12.005 

vanark.en kendisinden en yu·· ksek - ~"'°"e eme ışın e sıyah veya başka memleketle-de mih.,-erin ye-
yardmu ve en samimi bir iş bera- koyu mav; kalın bez veya kUıdm kul- nilmez olduğuna inananlann bu 
berlii!ini Jrijmıüş ve bu suretle fe- lanılmuı lAzımdır. kanaati laayli baltalanmış olur. 

3 - Apartımanların, lıanlarm ara t 
lı1ketzede vatandaşları.ır..ı~0 yar- 18 - talyadald harp ve Faşimı - yerlerinde bulW1'111 hava ve a,-dınlılr 
dım ederken kendilerinin ço-k bü- için bırakllınııı boşluğa kaqı olaıı aleyhtan eereyan kuvvetlenir. 
yük muavenetler ine mazhar olınuş • pencerelerin de maskeleıımeıı! .., boş- 11 - İnciliz ve Yunan donanma
tur. Bundan dolayı şahsan ve ar- luklar üzerinde bulunan camlllrın da tarının Aıhiyatif'e girmeleri ve bu 
kad~arım namına teşekkürlerimi koyu mavi veya ~ renge boyanması. denizde de İtalyayı abluka altıaa 

Kutu: 534 dür. Bu esYa :ieersind.e arzetm~i bir borç bilirim. Bu ve- icap ebnektedir. almaian imkfuıı hasıl olur. 
148.034 kil-O bu~v. 247,478 kilo sile ile kezalik dost, yakın, uzak 4 - Seyyar satıruann lAmbıılannm 12 - İtalyanların, az ela olsa Ar
bulınır, 787.363 kilo kavurma, bütün medeni dünyadan, ismi işi- ya tamamen men'i veya bu IAmbalaruı navutluk petı-olleriııden et'ikleri 
173. 646 kilo un. 74.056 kilo üzüm, tilıniyecek kadar uzak dünya kö- havaya kazşı ınaslı:elendikten ,._... kul- istifade ıufıra inn. 
8.064 kilo ~tin tanesi, 9.044 kilo şelerinden Türk milletinin ıbu fe- landırılması, 1. - ' Şöyle ııklımıza ~e ı:veren bu bir 
kuru mevva vesaire veril:mistir. laketli hıında yapılan kıymetli 5 - Motörlil nakil va'1talarm.ıı alt düzine kadar menfaat dahi İtal-

·Seni 
s~viyorum 

diye mırıldandL 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirlerini kulla
nırsanız size de ayni sözü 

söyleyeceklerdir. 
Kullanılacak ezya olmak üzere yardımları burada, huzurunuzda karatma ~l.erhıde .. rebıesaklık lemini, yanların Arnavutluktan atıİmasım 

dahilen vuku bulan teberruat yine şükranla anmağı bir .borç bilirim. 6 - ~tün :ıo!orlerın umumi cadde- amirdir. Yunan ve Orta Şark İngi· Her genç kı<, bu kelimelerin ahengi-

arzettij;jm g>bi eşyanın mahiyetine Bu, sayın arkadaşımın buyurduğu lenn hancındeki sokaklarda projek-ı (iz başkumandanhkları elele v ni duymak bülyasındndır. Buna da pek 
ııöre adet, kilo. J)RTÇa ve çile olmak gibi, Türk milletine karşı bütün törJ, •ini kullandJkları görillrnüştür. Ba- rek bu zaferi kaz•nmak için bü';:";: yakında nail olabilirsiniz. Keşfedilen bn 
lizere cemedılm.iştir. Bunlar: bir medeni cihanın göstermiş ol- zı şoftır de büyük ampul kullanmakla l(Byretlerini sarfetmelidirler. Bu pek basit güzellik reçetesi sayesinde ve 

84.378 ad 27 554 kilo 3 435 duğu büyük bir yakınlık ve dost- beraber !ener camlarını koyu mavi, ye. i . . d .. . yalnız birkaç gün zarfında sevimli!iği-
parça ve 1.~ çileden . >b'arettir. luk eseridir. Bunu da bilhassa hu- şil, kırmız~ mor renklerle boyadıkları rar ak ~·ır;ej temın ~ ~ceg_ı n:.··~~- nizi yükseltebilir ve cazibeniz! arttıra

ve bir kısmı da küçük ampulleri mavi- her .v
1

e bal yha 31~ın . temdmıy.~ 1 ıtı- bilirsiniz. En esmer ve en sert bir cildi 
Bunlar arasında 3.291 :battaniye zurunu2<1a tebarüz ettirmek ve bu ye boyamakla beraber ka--'·~ ba<la- dırarı c .. r .ay ı zayıa ı a goze al-

dır 93 ad 225 h-'· 2 897 · k"· ··d k d"l · •= • - d - beyazlatıp yumu.ıatacak ve peresti1<> lii-
var · ç ır, ...,, · :ki-' ursu en en ı erme teşekkür et- dJktan sonra büyük lambalan maskesiz mage egcr. yık bir bole ttrağ edecektir. Keza, sol-
lım, 443 &ecca<M!, 4.389 yata:k, 6.116 rnek isterim. Bunu arzetmek isti- ol.ra:: gözden kaçan sokaklarda yaktık- .. V~nanİ1;tan~n ciğerini sökec~ğini muş ve siyah benlerle dolu bir len ta-
) ur"an, 2'17.554 kilo pamuk vardır. yorum. (Bravo sesleri, alku;lar). lan görillmüştür. Niz.amnameye tama- •oylıyen balapervaz Musolıniye zeleşeoelı: ve saf bir hal alacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu nasihati-
Giyecej!e taalltık eden eşya: Meclis bu müzakerelerin oonun- men muhalif olan bu hareketin tiddet- Arnavutluktan İtalyanları söküp 
90'7.133 adet, 137.JM çift, 39.468 da 1940 mali yılı muvazenei umu- le önlenmesi ve bütün vesaiti nakli- a~makla mukabele r~e~, çok ye-

takımdır. 1 miyesine dahil 1ıazı daireler büt- yenL'l !Ambalannın havaya kareı tama- rınde olın. Meşh~~ .~a~~lu •Kartaca ni okuyunuz: •Tasfiye edilmiş, tue kay_ 
Harı.eten :vu1<". bul~n_ ayni teiıer'- ı çeleri cetvellerinde değişiklik ya- men maskelenınesiııin lemin edilin . mahvolmalıdır> sozunu Yunan mil- mak ve zeytiny•ğınıo cilt üzerinde fev

ruat ta dahildeki ~ uç esaslı kJ& pılmasına ait kanun lfıyihasım ka- !Azımdır. esı !eti bugünlerde şu şekilde bir ~-a- ·kalade yun uşatıcı bir tesiri vardır. Bu 
ma taksim ı'<iilnllstir. Bunlardan bul ederek içtiınaına nihayet ver- Bu hususta icap eden lecı-übeler ya- reket, heyecan ve azim şiarı edin- iki unımr halihazırda diğer kuvvetlen-
eıda maddeleri: 54.988 kik>. 40.466 miŞ"tir. pı!arak en iyi şekilde havaya karıı mu-- melidir: •İtalya Arnavutluktan dirici, besleyici ve beyuJatıcı unsurıar_ 
•and.ıık. 9.006 cuval. 221 ficı. 170 ku- B. M. Meclisi ııelecek f<ıpUıntısı- k•lenmiş llunbaların lrullanılma=ım atılınalıılır.• la beraber be:raz (yağsız) Tol<alon kre-
tu, 11 ııa-ltet.. nı ~ıımıı l!ÜnÜ vaııac..ktır. leıtıinini rica ederim-> Ab'c/' DAV mi terkibine karıştırılmıştır. 3 gü.n zar_ 

ı ın ER tında Tokalon kremi cildinizi, biç bek-

BOYOK TARİHi Hattft, vakılla.ra babasmı mütevelli 
yaptı. Bu, Sırp çocuğu memleketini de 

Perdina.ndm Erdele bOcwrı tetı"I! ·haber 
alındı. 

lıemed iğ iniz bir derecede gilzelle.§tiJoeceiı: 
\re yumuşatacaktır.> 

ıra :1;1 : KIJ : m lf. illl] Dtnl11 ....... i" ... d~:~iı:~d~aptan Paşalığı 8lrll•ınd• - -- -11 ters~neyl lByikile idırre etti. Bu sırada 
Erde! Beıri, Kral Yanoııun oğlu İstıe

land1. 

Beıılklaoı Bırtıı...I Sallı Hırlnık llilılm

liğinden: 

İııiepan, Zareb, Aranıt ve Kopemllı:: [mut',: MIG!J ;JJ[l!!jı ;1ITTJı 1 Y~:f j v-:~:: ~~~=.,,=!~~ bütün 
-. .JI j lncehklerıne vakıftı. Hürrem Sultanın 

Kanun! SU!eyman, Erdele, Avwıturya 
ordularına karşı Solrulluyu gönderdi. 

Sokullu Tise nehrini geçti. Berge
rek, Araç, Cenad kalelerini. aldı. 

Beşik(ilfta Yerıiınahallede Şer~tha

ne sokağında mukim lk.en balen ilta
mel.gahlan meçhul: =====::.·::::: Yazan: M. Sami Kar1zyel - - cinayetleri İstanbulu dllhun eylediği 

sırada, Sokullu, Kaptan Paşa.lık maka.. Sokullu, Lepve kalesi önünde Avus- Rozanın aleyhiniM! açtığı fUyuun i
zalesi davasında: 28/11/1940 tarihli ı:eL 
se için usulen yapılan tebliğata rağmen 
mahkemeye aeJmedili:nizden bak\ınız

da gıyop kararı ittihaz dilmiştir. Bu 
kere mu!ıanm.. 25/12/940 günü eut 
10 a bırakılmıştır. Gelmediğiniz takdir
de H. U. 111. kan11J1unun 401 inci mad
delerinin tatbik olunacağı eıyap lı:ara• 

n makamına kaim oJmal< m.er. 20 ilin 

Sokullu, Jı:iiç111t1-~ padişaha kendi- olurlardı. 

ni ••vdirm~ti. Kaowılnin ooa olan i- O zaman Kaptan paşa eyaleti on biı 

tımadı çoktu . sancaktı. Uçü ... lyane ile, kalanı cıa 
Saray kapı lı:ıetlrüdalıtı en yillı:sek hastı. 

ınakamdı. Ade<l pMipbm ıı.eaı.Öliavlri Geliboluya Pap Sancağı derlerdi 
mevkiinrie idi. Kaptan Paşa hu sekiz yüz .ekaen bet 

Bu ınralaroa ~UT kaptan Derya bin akçe idi. 
Borbaroo Hayrettin ~ ve!al Rıılştl, Yalnız Cl&Jbolu sancağında on döı1 
(H. 953). t.iamet, otuz iki tımar vardı. Solrullu-

Barbanıe Hayrdtin Paşanm vefatı nun oruaf'daıı taşraya ÇıkmMl Kaptaıı 

ıı:a,.unl için levltalAde kaY1J>larcbln idı. IleryalıkJa IMışlanııştır. 
Kamml, sarayın en emektar, en ze- Sokullu, çok zeki oldttiuodan her 

kl "" faal ııimuı, ııolı:ııl.luyu Barbaros belde lt.aptan Decyalıkla muv.ttak .ıa.
Hayrrltin Paşanın yerine tayin etil (1). caktı. 

Soknllu, Kaı>taı:ı Paşa olmuştu. Artık Bir U.... Solıullu, l<üçülı: 78itanberi 
9e%ir idi. Kaptanlar evvelce Gelibolu Pad.;abıo yanında bulunduğundan mı
ancatına mutasarnf olurlardı. Bazıla- zacı hü.ı:Dayun.a vakıftı. Bu sebeple Y'ÜZ-
nna da Sancak Beyi pyesi verilirdi. de yliz muvatıaıı: olacaktı. 

Bu, . bir u..:uı idi .. Sonradan Cezayx 1 Sokullu, babasına ziametı..r t.ıbsı. 
valeti pqesı verildi. Da.ha "'"1ra vezir u.ladi.. -·da Yllkıflar leıiM; etti. 

m.uu ihraz etmişti. turya orduslle kaı"J~ı. İyi bir manev-

Sokullu, Kaptan olup bir iki . ,.. ile. düımanı çevirdL Mehv ve perişan 
aene eyJedı 

muhafasa eyledi. Tnblw;garba oefere 1 S h,,~. ile . 
bile çıktı. o uv, rledi, Tıııruşvor lralesini 

kuşattı. 
Faakt, Berbaroııun :retiştlrdlii yük. 

- kabiliyetli Tilrlı: denizcileri Sokul- Sokullu, bu muvatıaki~ .. den 
!uya acemıı;ı. eöstertmiyorlardı:. ııonra, mevsim loıı olduğundan Bel-

müddetle illin olw:ı.ur. (1811) 

Türk ordusu, Ka!kas hııdutlannda ırada döndü. Avusturyalılar fırsattan 
za.terler ihraz eyli:;roı'tiu. İkinci Ve.zir istilade ettiler, Solru1lunun çekildiğini 
Ahmet ~ Gılrcistanda lı:azandığı ::'~:.· On bin k.işllik bir kuvvet
muvatf ak.iyetler parlaktı. Bu .eferler-
de, tah.in bakışlı Cfililn sekişli b.lııüıaye Hızır ıı.,,. d<!rhal AvusturyaWar llze- Dr. Hafız Cemal 
civanen .., ebkar, ~· .. •t '-••-·- ~- rine hııkiluten bir !mır ıibi ye~ ( L k H ki ) ·- ~ .... ,__ ""--- -~·-·- ~·-·' o man e m 
çei ,·karına dahil olm1J3tu. (2). ~ ..... - --..wu -,...adı. 

Sok:ııllu, İran seferi hiiınayunımdan (Daıu. var) DAH!LıYE MÜT AHASSISJ 
dönüşte (H. a58) Rumeli Beylerbeyis.iy_ Divanyolu 104 
di. (l) Solabade !I. 5IL Peoevi, olll ı. 11. jl••••••İll••••••ııll 

Sokulhmun yerine Beoiktaş cami.ini 40-. 
,raphran Sinan Paşa kaptan olmuştu. (2) Pe;e,,.t, cJH !t, s. 326 ... Salıaifiil&h_ 

O sıralarda Avusturya imporatorn 1 bar, (.ili 3, S. 505 

İmtiyaz Sahihi ve Neşriyat Di
rektiirü: E. İZZI!.,.. Basıldığı yer: 

SON TELC'RAF Barnnevi. 

Z" rKNC!TESJ>.,.,.. ın•ft 

.. 

8 Ö Z: Vecdi Biıiaill 
Müzik: Sadettin Kaynak 

270399 No. 
BXY PINAR Dıı:RİN PINAR (!toyu baş111da) 

OH. OH NE GtlzEL ŞEY (Düğün sahnesi) 

2704CJO No. 

·-~ 

LEYLA bir ÖZGECANdır. (MECNU.N dilinden) 
ASK YOLUNDA BA<'.';RI YANIK YOLCULAR (Elveda) 

27u401 No. 
NE YARDIM (Leyli dilinden) 

EY WEK KANATLI (Mecnun dilinden) 

lnh'sarlar Umum MUdUrlUQUoden 
1. - Keşif, şartn~ ve p1lru mucibince idaremizin Paşa.bahçe müsJtiı·e1 

fabrikasında yapılan revir ve Çocuk Yuvuı ikmal ifleı·i kapalı :.:arf tauliJe 
eksiltmeye konmuştur. 

Il. - Keııi! bedeli 12406,19 lira mu?akl<at teminatı 930,50 liradır. 
IlI. - Eksiltme 11 /Xll/9-10 Çalf'lmba günü saat 1~ te Kaba~ levazım ve 

ınübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV. - Şartname sö2:il geçeu leva.um iUbesi veznesinden 62 kuruşa alınabi-

lir . 
V. - MUna.kasaya gi:recekltt milbü.rld tll!lr:lif mektuplannı kanuni vesai)( 

ve % 7,5 rüveame parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve prt'" 
namesinin cF> fıknlsınd~ yanlı vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını 
ih;ı Je günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar .ınezkür komisyon baŞ-
karılığına makbı.....: JNılka.bilinde vermeleri l.b.ımdır. «lll97• 

1 
2 7 

F o s F A R s o L 
en birinci 

Kan. Kuvvet ve işti ha Şurubudur. 
Her eczanede bulunur. 

Herşey Taklit edilebilir amma 
Bir buçı;k aill'~~r( tek rakibi çıkmayan meşhur 

• 

H A c 1 B E K 1 R 
Mamulatı Müatesna 

•-« ~-.: 

' ATIŞ 1 LANI ..) 

lstanbul OördUncu icra Memurluğundan: 1 

Recep tara.tından Vakıf Panlar İdaresmden 24592 ilı:raz numaroslle borÇ 
alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilrnil olup borcun ödefJ"' 
:memesinden dolayı sattlmas.ına karar verHen ve tamamına ehlivukuf tara!ın-
dan (1400) ltra 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Ka>ımpa;ıada C.miike-

bir mahallooinin Selkapıııı sokağında eski 60 yeni 44/l kapı No. lı sağ tarab 
mektep arkası ve aharın arsası, .IOl tarafı Hacı Şinasi Paşa hemşiresi Fatına 

Zehra anası, arkn tarafı Yumurtacı İste:fan hane ve bahçesi, ön tarafı t.ari"' 
Jı:ilim ile mahdut kayden 34 z.in. 4 parmalı: miktannda lalğlr maa oda dükkA-
nın evsaf ve mesahası d.Jr: - da aşagı ,..w.ı 

Üzerinde oda ve bir hela ve ufak sofa ve cephede ufak bir balkonu havi 
cephesi istor kepenkli ve elektrilı: tes!salıDl mubtevi .ldlğlr dükkandır. Arka· 
d<ı ufak bir aralık vardır. 

Mesahaııı: Umum ııahası 34 metre murabbaı olup bina 31,li metre murab· 
baı üzerine inşa edilmiıı ve balı:iyft!i aralıktır. 

Yu.kanda hudut, evsaf ve ınesahası ,.azılı gayrimenkulün tamamı aÇı• 
arttırmaya korunuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttxrma ,__mesi ~/12/1940 tarihinden itiba• 
ren 937 /356 No. ile İstanbul 4 üncü İcra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açılı:t.ır. İlanda yaulı olanlardan fazla malOmat al• 

mak istiyenler, işbu 1&rtnameye ve 837/25' dosya numarasile memuriyetirniz4 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya ittirak iı;;n yukarıda yazılı luJnıetiıı yüzde 7,5 u n!sbetin• 
de pey akçesi veya tDillt bir bankanın tımıinat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 1:14) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla ~ ... alekadarlamı .. e !rti!ak hakkı ııahiP
krbıin gayrimenkul llı.erindelı:i b.aldanıu, hususile 1aiz ve masrafa dair olall 
iddialarını ifbu ilan tarihinden itibaren on beş gün :içinde .vrakı müsb!tel.
rile birlikle memuriyetiınize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu 
ııcJli ile sabit 0Jn1adıkça satııı bedelinin pqı.şmasından hariç kalırlar. 

4 - Göoterilen günde arttırmaya i:tırak edenler arttırma prtrıamesiııi o• 
ltwnu~ ve li!zumlu maUlmatı a!mıf "" bunları ta- kabul ebniş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 17 /12/1940 tarihinde Salı güne uat ı4 den 18 ya k•• 
dar İst. Dördüncü İcra memurluiunda !iç defa halınJdıktan oonra en çol< 
arttırana ihale edilir. Ancak artbrrn;ı bedeli mubammen kıymetin yilzde 75 
mi bulmaz veya satış isteyenin ıılamğma rüçhanı olan dlğer alacakWar bu· 
lunup ta bedel bWllann bu i•Yrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa "'1 ı:ok arttıı-arun taahhüdü bnkl lı:almalı: üzere a;t.
tırma 10 gün daha temdit edilerek 2'1/12/1940 tarihinde Cuma günü saat ı' 
den 16 ya kadar lstanbul 4 üncü İcra memurluğu odasında arttırma bedeU 
.. 1ı1 ı.teyeıin alacalına rilçlıanı olan diğer alacalı:Warıo b~ gayrimenkul il• 
temin edilınlıı al~caklan mecmmmdan fazlaya çıkmak ııarWe, en ı:oır arttıra• 
na lhale edilir. Böyle 1'ir bedel elde edilmezııe !hal<! 7111>ılmao. Ve sabf taıe!>l 
dü!ier. 

6 - Gayrimenkul nndiline ihale olunan kimoıe derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale lr.aran tesııolunarıılı: kendisinden evvel ,,. 
1Üksek teltillte bulwıan kimse anelm.iş olduğu bedelle almağa razı olu& 
ona, razı olmaz -yeya bulunmazaa hıımen yedi gün müddetle arttırmaya çı
kanlıp en çok arttırıma ihale edilir. jki ihale arasınd<lki fark ve geçen gllP' 
ler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz J1e digeı· zararlar ayrıca hükme ]>acel 
lmlrnaksızın memuriyetimıizce alıcıdan tabsil olunur. (Madde 133) 

ı - Ahcı artlırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fenıg tıarcını, ylf
m! senelik vakıf taviz bedelini ve ihale laıııır pullarııı.ı vermeğe mecburdııt· 

MilteraJrim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellAUye ttmıinden mtiteveUit 
belediye rüsumu ve müterakbn nlaf icanoi alıcıya ait olmayıp arttırma !>""" 
delinden laızil olunur. 

İşbu gayrimenkul yuk.anda eöstmrilen tarlht~ t~tanbul 4 cü İcra memurltl"' 
ğu odasınria işbu iı.Az:ı ve &österilen arttll"llla şart.rıaınes1 d.«trPiJ.Ddc ~atııacaJ' 
ilfın oluntu:. 272) 


