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Reisicumhurumuz dün 
Papeni kabul buyurdular 

• 

Kral Mişel 
Romanya dan 

Firar etmiş 
• 

Antonesko 

Tedbirler 

• 
yenı 

Görüşme bir saatten !azla sürdü aldı 

Sovyetler Bir
liği siyasetin
de aydınlık 

Sovyetler Birliği bitaraf 
kalmak ve Almanya ile 
doatluğunu mu/ıaltUIJ et· 
rrıelr iatemekle beraber 
n-ıihverin Boğaz;ları teh· 
dit etmuine raz;ı değildir· 

Ycuanı Abidin DAVER 

S ovyetler Birliii Koıni
serler Hey' eti . Re'.si ve 
Ruiciye Komısen Mo-

lotof Yoldatm, beklenıniyen bir 
ı.aınaıula Berline ıPderek AlJnan 
~eri Hitlerle görüşmes! _ve b~
.. n •onra neşredilen tebligler, ılk 
.. <e, Balkanların sulbü için endli• 
~andırmıştı; fakat, yava~ yav~ 
la "YeUer Birliiinin siyasetı ayduı· 
il. n""ak V•ziyet enla~ıldı. Sovyet 
. llsyanın, mihverin, Balkenlardm 
iSiediği gibi at oynatmasına laka: 
Yit kalnuyacağı, bilakis buna manı 
~lınata çalışacağı görüldü. M_olo
oı "oldaş'ın Berlin ziyareti muna
~betile yazdığımız yazılarda da 
k:Ylediiiıniz &ibi mihverin Bal-

nlara hakim ~!arak Boğazları 
t•.hdit elınesinden Sovyetler. Bir-

lt'lııın zaran yudır menfaatı yok-
tıır S ' b · İı;-la · ovyet Rusya, ikisi de ır . 
B v llliUeti olan Yugoslavya ıle 
ulgar;staruıı Aimanyanın ve Cer· 

llı~nliğin emri. aJtına girmesine 
~usaade edemez. italyadan bahse 
11'llııı görmüyoruz; çünkü, Alman· 

)'a ınıuaffer olduğu takdirde o. da 
:'geç tabi devletler ıneıuelesıne 
u~ıneğe ınalıkfınıdur. 

'Q. Sonra, Balkanlar bir dereceye 
dar Sovyet Ru;yaıun emniyet 

~~hasıdır: Boğazlar ise Sovyctler 
ır_liğinin de boğaz1dır. Moskov., 

~gazlara kendisi hakim olmazsa, 
h ~·~Yeden başka biç bir devletin 
akıın olmasıııa kat'iyven razı ol

lDa?'ak u:tıranndndır. AJmanY• 
:•hı, bir büyük de••let Boğazları 
le geçirirse, istedi ili zaman Sov-

Yetter· b • h '-'' .. k bı'r d . ın ogazıru sıkar; .. uçu 
••let, Boğazlara sahip olursa, 

~utlaka başka bir büyük devletin 
jYuneağı olur. Türkiye ise, Boğaz
karı ne Sovyetlerin zararına açıp 

1 
•pıyacak: ne de başka büyük dev

.,_;tlere boyun eğecek bir devlettir. 
d' oskova Türkiye ile dost geçın· 
~çe Boi;azlardan yana emin olaca
ı nı bilir. Bu itibarla Stalin kıra
yllıda bir devlet adamının, Alman-
an.ın, Boğazlardan ve Anadoludan 

te•ıp S . 'd 't , n ' U\•eyşe ve Rag ada gı mesı-
l e razı olması şöyle dursnn, Bo-
8 aıla~ emniyet mıntakası olan 

alkaniara yerle mesine elinder 
:·:~i~i kadar, ma~i olması laz~ s: '.'· Bu bakımdan Türkiy_e ıl.e 

'Yet Rusyarun Bog"azlara aıt sı-
Y-. t' • 1·ı.ı · e ınde tam bir uıenfaat bır ı •• 
"••dır. Onun içindir ki Bulgarista
~n Alnıanyanın kuragın· a atılaca· 
~·ııı ,_ 1 , g.,,.terir emareler neyda o un-
al)·~oskova seyirci kalmamıştır. 

111 unkiı gazetelerde Reuter ajan
in~!n Züricb'den aldığı bir telgraf 
ti; ış~r etti. Bu şehirde çıkan New
lıi ;• •~r 7eitung gazetesi, muha
ter erınden birinin son e-ünlerde 
g .. ••,Yan eden Alman - Yugo<lav 
IGl'lişrneleri hakkında verdiği ma-
~tı ne~etmiştir. Buna eöre; 

çe; ı'!a.zıardan ve Anadoludaıqıe
bir •k F_ilıstin ve Mısırı isti!A l(:ın 
So Proıe mevC'llt ise de, bu proJ~ 
iiz \'yeller Birliğinin muhalefetı 

erıne •·rk-~ lm. t. G .,. =ı ış ır.• 

~.1' azetelerde neşredilen baZı ya
~ ar hT llıal 1 iıfına olarak Bertin lronuş-
1\.ıry atında Yakın Şark ve Merkezi 

~a meseleleri görüşülmemiştir.> 
l{;,;~ı.ıt.of, Sovyetler Birliğinin 
Oldu, enıı; .ve Boğazlarla al.ikad_ar 
llııntııunu ıhsas etmiştır. Bu ikı 
kosu akada Sovyetler Birliği statıi
lenıe~'t.':ı ·muhafazasını şiddetle is-

ı ır .• 
• !imat edT k "" reıınd·ır ı ·r avnaklardan o,;· 

niıı &ıı:'ne gt'-re. Suvyetler Bırliği
•eket; a·zlnr hakkındaki hattı ha
Cak ıtıer tarafmdan anlaşıla-

ve tasvip edilecektir.• 

(Arkası Sa. 3, Sil. ' del 

Bu görüşmede Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğluda hazır bulundu 

Ankara 29 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönü bugün aa· 
at 16 da Almanya büyük elçiı~ Von Pap~~i kabul. ~tm~,şti~'. 
Bir ıaatten fazla süren bu mülakatta Harıcıye Vekılı Şukru 
Saracoğlu da hazır bulunmuttur. 

Dahili ışıklar yarın 
maskelenmiş ol.acak 

-------
Vaziyet Nazik 

Lejyorıerleri11 katliamı 

henüz önlenemedi 
Nevyork. 29 (AA.) - Nevyork 1 

Times gazetesinin Bel.grc<ldan ala- . 
rak nesrettiı?i haberlere ııure, ana
kraliçe Helene R<>manvadan kaç
mıştır. Kendini mevkuf telakki et- ı 
mekte olan oglu Kral Mıchelin ae 
birlikte firar ettiili tahmin edil
mektedir. Bu telıırafa nazaran ana 
kraliçe Floransaya muvasalat et
miştir. 

Vaziyet Nazik , .. T , 
1 

Belımıd, 29 (A.A) - ö~enildi-

Sef er b er l İ k Müdür 1 U O ün un amım ~~!1 :ı:1o~1~~rc~~Be:7~ 
Ayın yirmi birindenberi harici 

u;ıklar hakkında tatbik edilmekte 
olan karartma ve mas ı eleme ted
biri bu geceyarısı saat ~ irmi dört
ten' itibaren evlere ve bütün bina
lara da tesmil edilmektedir. On 
gündelıberi bu hususta ""ftılan tec-

rübeler esnasında birçok yerlerde ınek Üzere dün akşam hususi bir 
bazı aksaklıklar~ ra>tlanmı. ve trenle Bükr1!$ten avnlımıstır. 
bunlar te.,hit edilmiştir. Bu gece Elci hareketinden evvel General 
saat yirmi dörtten itibaren, her ı=nesko ile ~ahili v~~i~et "ha_k
yerde tatbiki kararlaştırılan ka- . a uzun muddet gorusmuştür. 
~artma ve maskeleme i~lerinin yo- V azıvet hala naziktir Taşradan 

(Arkası Sa. 4, Sü. 2 del aelen haberler De.mir Muhafızla--

Son dıınis muharebesine i.ltirak eden Jngillı Renovn harp pmisinln toplan 

Akdeniz- MANŞ oENiziNoE Yunanlılar 
deki son lngiliz gemile-Yeni mev
muharebe ri Alman filo-

• sunu kovaladı!. 
• 

Uzun menzilli top l ı r 
ırasında düellolar oldu 

ziler ald -
J a pon ya Holan- Hür Fransanınl 
da Hindistanını 35 bin askeri, 201 

ltalyanlor1n üç 
kruvazörü, iki 
torpitosu ha-
sara uğratıldı 

ltalyon kıtaatı
nın Pişkopejaya 
taarruzu geri 
püskürtüldü 

tehdit ediyor harp gemisi var 

Belediyenin yaptırdığı ikinci 
büyük motör denize indirildi 
Belediye et nakliye işinden 180 bin lira kar temin etti 

Ylllll el ııaldl:l'e moı<ırü 4011ke 

latllrllir~Oll 

Beledıye Reisliği; et nakliyatı 
işını uhdesıne aldıktan sonra en 
uzak semtlere de naklıya:N>ı surat 
ve ıntızamla yapılması içın mute
ınadıyen vesaıtını modernı~ştırıp 
çoğaltmaktadır. Bu kere de yeni
den 20 seri ve muntazam tertibatlı 
~amyonla 3 büyük motör inşa et
ı ırılmıştir. Yapılan ıkıncı büyük 
Jenız motörunun denıze indirılme 
merasımı dun saat 15.30 da Bele
dıye Reıs muavını Lütfı Aksoy ta
rafından yapılmıştır. Lütfı Aksoy; 
c.Beledıye ve halka ul!urlu olsun!• 
temennısıle bu 38 ronluk ve so
gukhava tertibatını havı yeni m<>
törıi kızaktan denıze ındırtmiş ve 
müteakiben bazı ihsai malfunat 
vermıştır. Bu izahattan anlaşıldı
.i(uıa göre, son yılda şehrimız mez
bahasında 853 bın 180 baş kasaplık 
hayvan kestlmıştir. En çok kesilen 
karamandır ve 336 bın 949 baş ka
•aman kesilmıştır. Aynı miıddet 
zarfında da 19850 ökuz, 329 bın 441 
kuzu ve 1894 domuz kesilmıştır. 

Et naklıye ışı Beledıyeye yılı!a 
180 bın !ıra safı varıdat temin e<le
cekttr Ü ·uncu buvük motOr de ya
kında denııe mdırılecektır 

usulü kanununun ta
dili kabul edildi 

Ankara, 2g (A.A,) - Buyük Millet 
Meclisi bugün Refet Ca.nıtcı.'iıı başkan .. 

lığında toplanarak bina verg lsı kanunu 

HAVA HARBi 

Karşılıklı hü
cumlar çok 

şiddetli oldu 

lngifizfer 

büyük bir 

-Manuheim'• 

taarruz yaptı 
Londra, 29 (A.A.) - Hava neza

retinin tebliği: Bombardıman tay
yarelerimiz başlıca taarruzlarını 

Düsseldorf ve Manneheiın üzerine 
yapmı.şlardır. 
Diğer bombardunan tayyare te

şekküllerimiı Politz'de sentetik 
benzin tc isatını ve Setettin'de bah 
riye tezgiıhlarını bomhalanuşlar
dır. Anvcrs, Boulogne ve le Ha-

Mühim miktarda ltalyan 
tayyaresi d ü ş u r u 1 d u 

Yunanlılar Arnavutluktaki 
aldıkları mevzileri 

aijr' atle tahkim ediyor 

Majeste Kral ~orj ve 
General Metaksas harita 

üzerinde tetkikat yapıyorlar 

Atına. 29 (A.A.l - Cephede ce
reyan eden mevzii muharebeler le
himize net.icelenmiştir. Hava kuv
vetlerimiz kıtaatımızı setir mak
ıadile keşif ve devriye uc;uşlı:n 
yapmışlardır. Cereyan eden hava 

nun üçüncü maddesinin altıncı fıkrası- 1 1 na ait mazbala ile Büyük Millet Mec- ngi iz tayyare-
(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) (Arkası Sa. 4, Sü. 4 de) 

::i v:r:::~:ti.~~=u:ı::ı~ y~ı;;~~~: leri Leros ada. [ .... __ -..... d'!!!! ..... -~-~=ı-...... n~=-·=~--·-N===o~ .... E"='--·'"'"-·-J· yap tlm~ı hakkındaki mazba talan k::ıbul . ~ '-"" E. U"i:Y 
etmiştir. 

l\leclıs ;yine bugünkü toplantısında "" sına taarruz etti Almanya hayal ını.ıerlıı . arka,.. Cenuba Şarki Av ..... 
kert muhakeme usulü kanununun 53 ün PMI Ue Balkanlara dönıirıee Ylre o ar .. 
c~ maddesının değiştırılm""ı bakkında. 1 Londra, 29 ( A.A.) - /ngi. d k mat &ibi millet de~lnne hevfS!ne d 

kı kanunun 2 cı muzııkeıcsln, yap:ırak liz donanmasına mensup tay- Peşin e oşuyor ıti.s-~- ~L ... ~ ... 
kab Lıt eylemış ve Pazartesi günü top- / · U d d La - • ...,..a.ııJar, o \lltbnldJm. 
!anmak u.zue ıçumaıno nihayet vennış..

1 
y~r~ enn ro.• .a aaın a • Yamı: A. ŞEKIB ,- ı:at pata Da.t , devletlerle v•r• ballı. 

tir. kı foranındakı ınfaat te:r.giıh· -•ıı -·- . ·~-~· .... ~- .. ı·~ u . •- • "Ykwla alile* "• ıuiluimetlalo larına hücum ederek bunları ~·n~a.. ,_____ ,.. auu •· ı ılohıclıar 

Şehir Tiyatrosunun 
ili ve mantineleri 

T epebafında 
Dram kıamında 

Bu Cunıart~I günU saat 18 da 

ve bu Pazar liabahı saat 11 de 

Ayan Takımı Arasında 

Komedi tiyatroıunda 
Pazar sabahı saat ı 1 de 

DAD 1 
Temsil edilecektir 

haaara uğrattıkları reamen =· i~abi;.:::.::: !~4:,: Yine ,;...,dı ki: 

bildirilmektedir. - bir oldu! - ~ı .. 

lngilterenin Bul
"garistan hakkın. 
daki bey ana tı 

---lll----
Bulgar Mecliıinde 
mevzuu bıhıoldu 

IYazısı 3 üncu '8dada) 

lleleiluı, Boll&ı>da. D&ıılınaru, Cduıo. Dedlti celecetı, 
lova.lı7a, yine o ıishlpla inden Diildea - Savul .. , 
devletlerdl. Bele Norveç .. 105 yU lı&rı> Dodlti saV11laMk 
nedir cörmlren bu çıtkınldım devleU.. - Yıkıl ... 

Dediii yıkıJaealt! 
.,...ıı harp etmesi bt-kleneblllrdl1.. Ve .. ı;şıuı lçiodo JtaradaTOI llal6lıe 

Fransa içine daldıtı 11yl<u. Callet • ve Do ,.,ı.n.ıı: 
lu:ra.oet ha.stalıiuıda.n &yılın<'ıJı k&clar - Ht'.''YYY1J'l! 
m.ailUp oldu n 2,500,000 Frans1,, erine Bu dalla.rı devlrtt.#.k, Balkanları dib. 
ralnn bin kifıdı almak sahm("' ı dü,tiı! Jr1«tk rtbi kopan hoparlörlü 1ıe1e ·,.aı.. 
&ik cukurundan &rmut dr\•tirir l'fbl 1 ruz Romany• aldandı ve yalruı. o rüriu: 
diiııman fl•vşlrme,e aı.0 Alman ve ıure kapıldı ve lw>dl k-ılsinJ karb&a 
İtabaa ordu.lan ilk defa muluı\i~tl ~rrdl , 
Lond.ra ~my,ında, Epir O\:A ın.da •C D.ınci Ciırleyif ft.a.11a.npı okta: 
Hvıır sahrasında cördüler. - Haytttl! .. 

hht, umiı b~- AlmaD•• G...-ıı. te- 1 Arkası Sa. 3 Sii. 7 de) 

• , 
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ALI RESOL 
Yızan: ZİYA ŞAKİR 

Sizi hatalı 11 Va Emirülmüminjn 1. 
bir hareketten esirgemek isterim .. ,, 

GUNÜN ~
TENKITLE.R! 

!.Jmanya 
galip mi? 

Bir solukta sekiz memleketi f\lr· 
pıdan g~..:ıren, bil· hamlt~dc s.ckiz 
milleti c~ır eden Ahnanyayı bugün 
iç1n ınaglup sa.)o'IU.ak ne.kadar ko 
!ay değıbc, Avrupaya hiikıncder 

H · run Rcsit. be~ on ıı:ün Medi- sir cevabı karşısında, sözü uzatııu- gibi bır tavır takınmakla ısrar eden 
necte ıJı. .. metıcn sonra, m«iyetınde- va cesaret edermernış. Sü.küt ile Almanyayı istila elliği Avrupnda 
kllcre hazırlık emrinı verdı. İma- mukabele ıöstermış. ı dd k · ·· • - . . . _ R _ _.. ga ıp a clmck o adar gıiçlur. 

J K ti J\ '!Yf 

f(öprüde bir hamal 
bürosu tesis edildi 

Trenden vapura vapurdan köprüye 
yeni bir hamal tarifesi yapıldı 

mı Mu::;a Kazımı da çagırtarak: .

1 

~el.et ertesı oı.un. Harun eş .... m Satlıi bir göriiş ve bag; 1 bir ınu-
Ml h t ren arrıc•zade ı Se- huz r .... ·-··" Köprünıin Haydarpasa ve Kadı- ı dah~ fazla ag"ırlık:ta olan eşvalar-

.- '- " .' :. ~ 01-:· • u una '"·''"'~ : .. . 1 1
. . h.akeme ile hareke! edenler ıçin · ' 

nın hu..-u.rnndan o kadar bııyıilt rur 
1 

- Ye Emırulmumının_.. S zı, Çekoslovak}a, Polonya, Norveç, koy ıskelesındek.ı hamallar içın aaı~ de~k başına ~y-0n, arab_a 

•' ,.. o n at oc-çı a, UA.:"ıoe.Jll u:re, . . d 2 k · d 2" nes'e ve ıevız aldım kı bunun lez-ı hatalt bır hareketten esırıı:emek ıs- u Ua d o-ı ·k· L··•·- b ~ Beledı} ece yenı bır tarıı · yapilmış- ı ve} a tıendcn vapuıa kadar eski-
;ı:etıne bır türlu _ doyımıa<iım. Ço.iı: terırn ... : .. Medınede, Resulul.labın Fransayı istila eJmek galibiyetten tır. Bu tarıfe ıle naklıye ucretlerı en 5 kuruş alınır en şım ı ~ 
rıc<1 edcrım. tliaıı;da<fJ a kutlar ıı:ı- katırı onunde ve bınlcrce bal~ mu-ı başka bir şey dı:ğildır; fakat salim ytiz<le 20 _ 5-0 arastrıda ucuzlat.l- kı ruş alınacaktır. 5-0 kilooan 1.00 ki 
delım. Orada, .ı:ı.ır muddet daha va- v~celı?sırıdt' sıze tefevvuk kus.lah-, bir muhakeme, Almanyanın, her mışt:r. Ayrıca Kopruni.ııı alt la.va kadar olanlar ıçın ıs.c bu .ucret 
kıt ııe1.·ırd1m. :sonra. avaet edersı- lıı:uxı.ı bulunan bır adamı ızzet ve: ıtinliği yerde mağlup oldnğunu kısm>nda bır de 41b6ra. vücude ge- 20 kur~~tan 15 kuruşa mdırılmiş-
nız. ibtıram ıle .~ayınızda bulundur-ı meydana koymakta gecikmez. tirıln..,tır. t1r. Alelümum ı..avuJlardan 15 ku-

Ot..ıd.i. manız, ab~li u~zerı.nde ft:!'na tesule- Bugün Ahllan istilasına uğrayan Bu büroda hamalların jdare ;i- ruş rerıne lU, el çantu!arından da 
Harun fü>şit bu sözleri o kadar re sebebıyet 'er1>or. Bu adamın, Poloına ve Cı·koslovakya Avrupa-ı b 1 ak ve ha- llJ kuruş yerıne 5 kuruş alınacak-. .. d · - -· - ~ - mırı ı e yazlcısı u unac t 

S&mtmi bır eda ve ifade ılc sövledı sızın uzennız e nafız ve muessır 1 nm ortasında, Almanlardan gayri . · . l alk d • dan ır. 
kı .İmamı Müsa Kazını, zerre ka- olduğuna dair halk arasında cırkın herkese meçhul bir diyar haline m:ıa ıhtıyacı .0 an h .. ogru Köprüden t,-ene veyahut tren
dar siıphelenmedi: bir ıakun savıalar dolasıyor. Bu gelmıştır, sanki Afrikanm kuş uç-1 dogruya bu buroya muracaat ede- den Köpn.i ın;l..ınc kad,;r ısc; yuka-

- Mademkı. böyle arzu ediyor- vazıvetı islaJı etmedıf:ııuz tekdır- maz, kervan geçmez bir ülkesidir. 'bilecektır. r;dakı a§;.rlıklara göre 40, 30, 20, 
sunuz. Davetinue, memnuruyetıe de. seref re haysıyetinız haleldar Jiollandadan sızan haberlerden, Dün Şehir Meclisınce tasd ik o- 10 kuruş alınacaktır. Fakat vapur 
JstLriık ederım. olacak. duvarlara ışgal kuvvetlerine iyi Iunan ycnı tarıfe ıle lOU kılo ve ücretı yolcuya aıt olacaktır. 

Dıve. mukabele etti. Demiş. . muamele edilmesinı halka ihtar . ..,. • .,. - - • 
Beraberce B~ada .'(ittiler. İma- Bu sö.z.ler IIarunun üzerinde o eden afişler asıldığını öğreniyoruz. 

ını Mü.sa K;izım.ı. bır müddet Ha- kadar fena bır tesır husule J!etir- Haber sızan Hullandada Almanya 
lifrnın sarayına mL>afir ettiler. A- mıs ki. irade ve dl1şüncesine hli- süngü ucunda oturmakta, haber 
r&dan. bır kaç av ıı:eçtJ. Günün bı- kını olamıvarak: sızmıyan yerlerin lıalkı da herhal-
rinde İmamı Mfısava Haillenın bır - Esasen ben_ Miısa Kazıma, de süngü ucunda durmaktadırlar. 
emri teblig edıldı. Bu emır mucı- Medineden beri münfaildim. Fa- Fransaya gl'liııce: Ordusunun 
bince. hayatının oakı.vesıni.. Bal!- kat bunu izhar etmek içın mlina- yenildiği günd•nberi için için kay
dad kalesinin zemın katındakı o- sıp bır zaman beklemekte ıdım. nadığma ~iiphc olmıyan o diyar 
dalardaıı bırısi.nde 2eçırecelı.tı. Anla~ılıyor kı, o zaman gelmı.:;tır. n·!wyet eo~ıu ve taştı. Galipler, 
.imamı Müsa, bu em.ı:e kat'iyen Cabult. saravdan çıkarınız. Ve fı- mağlup üniversitelileri idam et

muhalefet ıı;östermedı. Bü.vük bır rar edemıyeceğı bir vere hapsedi- tiler: Bu ne biiyiik bir mağlUbiyet-
tevekkülle; nrz. tir! Romanyada tethiş siJaseti ve 

- Ne yapalım. Allahın muradı Dıye, emir verm~. siyasi lıtliii.ınlar ortalığı korku ve 
bu merkezde ımıs. ( Ar'<ası var) kana bürüyor ve nihayet Norveç 
Dcınt!kle iktif.a etti. vatanperverleri yollan kesmek içiıı 
(Müsiı) nın hapsolunınasını, Ha- dağlan yerinden oynatıyor. 

run Resıtlm sara v erkanından Of h •• / İngHtere adalarının işgal edile-
(N~fi) ısminde bırıne afederler. 0 US er memesini, Mısır seferinde yaya ka-
Rıvavete nazaran, blr e:ün Ha- lınmasını, Cebclüttarık'a tek kur-

run Rcsı<lin meclısinde, İmamı D • A I şun atılamamasını bir tarafa bıra-
Müsa ile diğer bır takım yüksek aımı muayene a fın• kalım, her yaptığı siyasi temasla-
zevat oturuyorlarmıs- Sözün mec- da bulundurulacaklar tın neticesini cihan efkarı umumi-
rası. (ıradei lnj]Jıye - ıradeı cüz- yesine yanlış aksettiren, en bayati 
iye) bahsine ıntikal etmiş. Herkes Şehrimizdeki ı0tobüslerin ekseri- m~vzuları yalanlara boğan, böyle 
fıkrını söylemis. Söz sırası, lrnamı sinın eskı olmasını nazarı dik.kate yapm~.k 20~~1.n~a bulunan Alman
Musava ~elm.is. İmam, malik ol- alan Belediye makıne şubesi mü- ya ga ıp mı '! ... 

Asker ailf:le-
• 

rıne yardım 
---1:1---

Ay başında para 
tevziatı başlıyor 

Batan bir mo
törün 7 tayfası 

-------
Sandal içinde 14 saat 

denizle boğuştu 
Denizlerde vukubulan bazı kaza

lar hakkında yeni malürr.at gel
mektedir. Bu arada Karaburundan 
çakıl yükile hareket eden Erdek li
manına bağlı Sadık kaptanın ida
resındeki 120 tonluk Mecrnercik 
motö:ünün battığı ~e 7 tayfasının 
küçük bir sandalla 14 saat denizde 
tehlikeler atlattıktan sonra Kara
cabey sahillerinde karaya çıkabil
dikleri öğrenilmiştir. Kurtulan 
mürettebat dün limanımıza gel
mişleru . .-. 

DEN I Z 

((~"""""~==~~~===-~, 

Yangın ekip- 1 

lerinin masrafı 
i \{ · ı . . b . d b. 1 er gı arı nıs etın e ı-

na sahiplerinden ılın

ması Sehir Meclisinde • 
kabul edildi 

D 1 Ş -----~-~ 
POLİTİKA 

Bitaraflık 
mesleğı 

Ya.zan: 
Prol. Hüseyin Şükrü Bohl 

ı=:iJ 939 harbi baı;lıyah i 
O en zor meslelc, de\ le· 

için, bitaraflık .,,du., 
yük devletler arasında eski ııı• 
sı ile taın bitaraf e.sa.en kalııı· 
Sovyet Rusya daha ı.iyade ,\JJJI' 

H a V a taarrııala.rına yaya mütemoyH bir bitaraflık 
f kar§ı korunma kanunu kip ediyor. Amerika sarahaten 

nizamnamesine göre, ma- giltere tarafını iltizam ediyor 

1

: hallelerJe ekipler tetkil harbe girmek müstesna her tii 
yardımı } apacağını açıkça en 

edilmektedir. lahiycttar ağızlarla ililn eıW 
Bunlardan yardımcı it- Küçük ve mütc•a•sıt devletler' 

laiye ekiplerine 338 ve ı İspanya mihvercidir. Bulgari> 
339 doğumlular davet o- ' mütereddit ve alacağı adımın ı 

l l d kibindcn endişe içindedir. Yui 
unmuş ar ır. lavya bitaraflığını korumak 1 

Mahalle ekiplerinin elinden ı:eleni yapmağa azın•'' 
giyiııdirme nıasrallarının 1 gtirüniiyor. B8dircnio başlangı' 
bina ı;ergısı nisbetinde da Belçika, llellanda, Daniın•r 
bina salıiplerinden aluı- Şimal memleketleri İsve~, Not' 

ve f'inlandiya bilaraflıklarını .11 

ması kararlaştırdmıştır. etmişlerdi. Fakat gunun bir'' 
Şehrimfade şimdilik Non·eç kara sularında İngiliz ~· 

dört bin kişilik yardımcı gemileri Alman Altmark 11nl 
itfaiye ekipi kurulmakta- yesi11i ara.ştırdı ve içinde ruıki 
d Ek ten İngiliz üserası yakaladı. fsl i "· iplerde adam ba- Non-erin kara sulan da bul<O 
§ına techizat masrafı ola· düvelin meşhur kaidelerine g> 
rak 80 lira sarfı icabetti- ilılill edilmiş oldıı. AlmanY'' 
ğinden bu suretle 320 bin elinde bu hal taarruz için bel 
lira bir para temini lazım nHmedik bir vesile teşkil etti 
gelmektedir. mailim şekilde Norveç istilaya. 

radı. Bll:lha.re Danirnarka ve c11 

194() Belediye bütçe- rı memleketler için böyle pek Jll1 

sindeki bina vergisi mu- di, vazıh bir sebep aramağa lüı, 
hammeni ise 3 milyon hissedilmedi. Belçika ve HollaJI" 

run ötedcnberi İngiltere ve Fr•' 
245 bin liradır. 320 bin ile isbirliği etmeleri ke;»fiyeti ~ 
liralık techizal bede!i, bi- bahane sayıl.ılı; amma bu hotf 
na vergisinin bu muham- takip ettikleri ihtirazh ,.e düJ' 
men miktarına göre he- siyaset lıiç de lehlerine kaydol• 
sap edilerek mükellefler- ınadı. , 

Avrupanın, halta dünyanın 
den alınacak ve ayrı he- muazzam iki devleti çarpışır~ 
s a b a kaydedilecektir. aradalci ufak memleketlerin hU~ 
Keyfiyet diin Sehir Mec- ku tarafeynden birinin işine ı:-c14 
lisince de muv~fık görül- müddetçe riayeti Ülzıın \'e (11~ 1 

- .. kün addedilen umde ve esa>1 duı?:u ilim ve irfan kuvvetile o de- dürlüğü yıllık fenni muayenelerin ı Selamı l:ı:::ı::et SEDES 
rece fasih ve beli~ bir surette hah- gayri kafi olduğu beyanıle otobüs-
si teşrılı etmis ki. dinliyerı.ler, hav- ler için veni bır fenni muayene 1 I 

Askere gidenlerin muhtaç aile
lerıne yardı.m ıçın Beledıyece 50 
tahsı.ldar alınması korarlaştırılıruş

tı. Memuriyet daimi olmadığı içın 
bu ışe talıp olanlaı· içın diploma 
kaydı konulmamış, yalnız ok!.ll', 
yazar olmaları ve 25 - 45 yaşında 
bulunmaları şartile iktifa edilrniş
tır. Talıpler 15 k.fuıunuevvele ka
dar Belediye Reisligıne müracaat 
edeceklerdir. Diğer taraftan tah
sildarların tahsı.l.ata geçmeleri an
cak kanunuevvelin 20 sine doğru 
başlıyabıleceğinden asker aileleri
nin o vakte kadar yardınısız bıra
kılmaları doğru bulunmamıştır. Bu 
münasebetle Belediye bütçesinden 
40 bin liralık münakale yapılması
na dün Şelıır Meclisinden ·müsaade 
ıstenmiştir. Bu para ile hemen :ıy 
başında tevziata başlanılacaktır. 
Dıi(er tarafta'n Dahiliye Vekaleti 
de dün Belediyeye ve diğer Bele
diye Reisliklerine gönderdi ~i bir 
emırle aybaşından itibaren mu
hakkak nakdi yardımlara başla
nılınasını lıildirmiştır 

muflur. 
Silivride mendirek Ona edna mertebe muhalif i:>' 

rıhtımı bitti :..=....· - memleketin hak, istiklal ve sıı 
retlerınden mephut kcsilmis. =temi tatbikine lüzum görmüş ve 'P 1 y A S A 

Nefi; esasen Ali Resıil aleyhtarı bu usulün tattukine başlanmıştır. 
oldlll!u .l!ibi, son derecede müfsit Bu suretle her hafta beş otobüs 
kalbli ve düşkün bir adam imis. muayene edilmek suretile sıra ile 
İmamı Müsinı.n herkesi meclüp e- tekmıl otobiısler daımi mwıyene
decek derecede gösterdii!i fesahet den geçirileceklerdir. 
ve belagate tahammül edemmiş_ 
Ka~bınd. oek şiddetli kıskançlık e
ııerlerı belJ!Uliş. 

Mt'Clıs cı..ğuıp imamı MU.sa da 
kendısıne tahsı.s edılen vere çeıki
.lec~ı!ı tanıan. tıırdenbıre !<arşı.sına 
dikı.lm~: 

- Sen kim oluyarsun ki, Emi
riılınum ınu11n huzıirunda kafaları 
ş~ırecek derecede s6z söyleyıp 
lliıdduıı tecavüz edıyorsun?~ 

Dem ıs. 
imamı Müsa Kazım, büyük bir 

siıkünetl.,, mu.kalıde ederek: 

Küçük Haberler 

* Emniyet Altıncı Şube memurları
nın dün.kil kontrolleri netiCesJnde, gece 
ışıklarını ma.skel~emiş bir 1_'.ıalde 45 'flu.. 
maralı otomabıli 1dare eden Ahmet, 
2373 No. Misak. 1528 Azız., 551 Kadir, 
2306 Aziz, 3962 Mebmet, 255 L Cemal, 
1731 Asım, 1913 Mahmut, 2515 Rauf, 
1925 Abdullah ile 8 şoför hakkında ceuı 
zaptı tutulmU"Ştur. 

* Ak.bıyıkla oturan Hüseyin oğlu 
Ferid sarhoş bir vaziyette Akbıyık cad
desındcn geçerken ayağı to.şa takılarak 

düşmüş ve başından tehlikeli surette ya. 
ralandığmdan Cernı.hp~ ha ... Lahanesineı 
kaldırum)4tır. 

Yeniden kahve alın
maaı için müzakere

ler oluyor 
Piyasadaki kahve stokları azal

maktadır. Gümrükte ihtıyat ola
rak tutulan 1500 çuvalın 200 çuvalı 
Ankaraya gi:mderılmlştir. Geri ka
lanlar da ihtıyaç g<.inilen ımntaka
lara ıleride dağıtılacak!ır. 
Dığer taraftan kahve ithalat bir

lıf:ı. Brezılyadan bır transıt mer
kezı ıçın yola çıkmış olan miıhiın 
mıktarda bır kahve partısını satın 
almak ılzere temaslar yapmakta
'lır. Uyu~ulursa bu mallar yakında 
memleketimıze gelecektır. 

29 denizcimiz terfi 
imtihanını kazandı 

Yılksek Deniz Ticaret Mektebin-

BELEDiYE 

Otobüsçüler zammı 
buldular 

az 

Şehir dahilindeki otobüslere bi
let ücretlerıne yüzde on zam ya
pılması Beledıye otobüs komisyonu 
tarafından kabul olunmuştur. Key
fiyet Daımi Encümene gönderil
mektedır. Fakat otobüsçüler bu 
tanunı da az bulmw;lar ve yüzde 
otuz zam istemişlerdır. 

Ne kadar keçi yedik? 

Silivri limanında inşa edHmek- O 1 M - k" · "' 1 ~ f 
biyetlcri çiğnenmeğe malıkiinı4 

A L YE ve p ege•· ·ı bnz~t kendi kuneıi ,,. 
te olan mendirek ile 200 metreden 1 le bir teşebbüsü çok basil bir Jıl 
fazla uzunluktaki rıhtım tamam- -

Ş . d l · soknuya ... 
lanmıştır. ım i imanın içi temız- M d A ~ 

At • vrupanın merkezindeki 
tenmektedir. Yakında mendirek ve. a a m J Da memleket, ötedenberi bütün fıf 
rıhtımın küşat resmi yapılacaktır. _ nalar ;.;nde bitaraf kalmış ve bi~ 

Liman Reisi Ankara ya VC UÇ arkada Ş I raf!ığı biitün d~vıetıerin zı~aıı•' 
g id.iyor tına almınış bır memleketın ~ 

d 
·~ • • İsviçrcnin durumu bn ha~ 

tstanbul mmtaka liman reisi Re- UD tevkıf edıldi pe~ ziyade dikkate değme~ıcıol 
file Ayantur yarın Ankaraya gide- İsl·ıçre Almanya, Fransa, ıı-1· 
eektır. Liman reisi yeni Münaka- • arasında sıkıştırılmış bu üç JJI'~ 
lfıt Vekilile temaslar yapacak ve leket halkı ile meskun kantatl 
lşler hakkında izahat vererek di- A tina "Firmamın bü- rından müteşekkil ufak hir cu-
rektifler alacaktır. k huriyettir. Vazifesi Avrnpanın f 

MOTEFERRIK 

Tan gazetesi hakkında 
takibat 

Tan gazetesi neşriyat müdürü ne 
muharrir Naci Sadullah dün müdde.iu ... 
mumJ!iğe davet edilerek: Tan gaz.et.esin
de çlkan Naci Sadullahın Tü.tUn mese-

yÜ lüğ'ÜnÜ İ8- beğinde bir sükün ve istirahat ,ı 

tı"sm&f etmı·şıer I, dedı" ?";5' olmakta .. ".~ böylece bir bU(I 
ı, ılci asırdır bulun kasırgaların t~ 

ribatından masun kalmıs ve inJI~ 
,Güzel Atina> adile maruf randeYUcu ve rükiidetine hürmet ·edi!ınitl' 

madam Atinanın evvelki gün yin~ ran- Fakat bu harbin başlamastlıd 
devuculuk sucile yakalandığını ve sonra mHkerrer su-rette bitaraf~ 
kontrol edilen İstik111 caddesinde Reşit. ihlal ed.i!di.. Şimdiy~ kadar ''~ 
Paşa hanının 2 numaralı daireslle, olan bu ihlal daha zıvade ba•·aSI 

aitti Jn. ..,_ t • ) • I°'•l11 
Taksimde Sıraservilerde 63 numaralı ve gı~ ayyarc erı "'l 

- Benim, kim olduğumu soru
yorsun. Ei!er bu sualden maksat, 
nescbım ıse, ben, Allahın Resül ve 
Habtbı olan (Muhammed Musta
fa) nm torunuyum. lsmaıl Aleyı.s
eeliım ile İbrahim Aleyıssel.im ise. 
oncian daha eski cedlerımcilr . .- E
mırülnnını.ıniıı, yabancm değildir. 

* Galata Öm~ Avni mahallesinde 
oturan Ragıp, kansı ile kavga ederke..'l 

de yapı.lan lerft imtıhanına giren 
29 deruzcınıuden h~psı muvaffak 
olmuşlardır. Bunların yedısı bı
ı·ıncı sınıf başkaptanlığına, sekızi 
bmncı sınıf ıkınci kaptanlığına, 
bırı bırıncı >ınıf üçüncü kaptanlı
ğına, ıkısı ıkıncı sınıf başkantanlı

ğına. ikısı de ıkincı sınıı ıkınci kap 
tan!ıg>na terfi edeceklerdır. Bun
lardan başka ımtihana girerek mu
vaffak olanların dokuzu da çarhçı
dır. 

Şeh · · dek. ka 1 h lesine dair bir yazısı hakkında ifadeleri 
rımız ı sap arın emen 

h. b d k t . t"k t il t alınmıştır. Bu yazı memurlara hakaret 

yı bombardıman etmek üzer• 
evde bir çok kadın ve erkeklerin mü.na_ vicre semasından .,.eçi;yo-rlardı . . 1· 

bir aralık çok sinirlenmls ve pencere 
O da, mübarek ce<idımın a.mcaza- ·camına olanca kuvvetıle yumruk vu
destdır ... SOzlerimle, hıç kımsenın rnra.lı: muhtelil yerlerinden tehlikdl 
kafasını şisırdığımı zannetmıyo- sure1te yaralandığından Beyoğlu has
rum. Bilakis, (Resulılllab) tan in- tabaıırsine kaldmımıştır. 

tikal eden !İlmı şerıf) den bahse
derek faydalı olduı?uıma kanaat 
beslıvmiım ... Fakat asıl sen kıınsın 
ki bana tef'bive ve edep hancinde 
söz sövlüvorsun. Ve, ilme istına
den sö•·ledı~ım oozterı istıhfaf edı
Y<>rsun ? ... 

*Ahmet oğlu Hüseyin in idaresindekl 
427 numa.ral Zubal motörü, Ye~ i.s
ke1esı önünde duran meyva yük..lli 3423 
numaral sandala çarparak. parçalamış, 
lçınde bulunn mal sahıbi Andon ve 
sndaıc.ı mallarla beraber denize dökül
lll!lşıerdlr. 

Demiş. Etra!ta.n yetişenler Andonu ve a.aıı-

Nefi, İmamı Miisanın bu mües- dalcıyı kurlam>Ijlardır. 

İmtihan evrakı tasdik için Veka
lete ı:ıonderılmıştır. Geldikten son
ra denızcılere yeni 0ehadetnarnele
rı verilecektır. 

ıç ırın e eç1 e ı e ı e ı e e sa- . . . __ .. .. 
tılrnadığ. ı halde son :;ılda mezbaha- ı mabıyelmde gorulmus ve bu noktadan 
da 8855 kara keçı ve 007 tiftik ke- hazırlık tahkıkatına başlanmıştır. 
çıSL kesildığı anlaşılmıştır. Bu ke- Sümer Bankın yeni aatıt 
cıler bılhassa ku~u mevsiminde tetkilatı 
tesılmıştır. Beledıye Reislığı bunu 
nazarı dikkate alarak kasaplarda 
etiketsız keci etı sattırılmamasını 
~ubelere bildirmiştir. 

Altın dü§üyor 

Altın fıatı düşmekte devam et
ınektedır. Dün de 2·110 kur~ üze
("inden muamele göı müşür. 

Sümer Bank Yerli Mallar Paza
rı müdürü Ahmet ile yünlü ve pa
muklu müesseseler müdürü Ömer 
tktısat Vekaletinın davetı üzerine 
Ankaraya gıtmışlerdir. Ankarada.. 
Siimer .Bank fabrıkalan ı:naır. ulat
nın tek elden halka satılması için 
t:urulacak yem "3tış teşkilatının 
kat'i projesı hazırlanacaktır. 

sebetsiz vaziyette görulerelı: tutulduk- sadüfc veya ga.flr!e atfedilePll· 
!arını diin yazmıştık. eek kadar sık olaıı bu geçişler 

1 
Madam Atina ile yardımcılanndan viçrede asabiyet uyandırdı ve V~ 

Katina, Vasiliki ve Amelya dün adliye- drnda şiddetli teşebbüsler yapıl~ 
:re verilmişlerdir. ğı gibi kara defi balarvalarıns 

"·d Aı· 00· d · mU"-t ates açmak emri verildi. Yalnıı ,. 
.a.LA am ma m eıumu ..l.A e is- · ~ 

licvap edilmiş, bu evlerle kendisinin mo noktayı düşünmelidir ki bütiiı>.1 : 
blr ala.lı:ası olmadıtuu •ö:rliyerek ez• viçrenin seması birkaç yüz ~', 
cfunle demıstir ki: metreden ibarettir. Binaena ·~ 

tayyareler bu mesafeyi iizaınl 11 <- Benım bu hidise ile hiç bir at&- çeyrekte katetmektedir. Ne ıaJ!l 
kam yoktur. Kadınlann bulundukları ki • ı · d C' geçece erı ma um olma ığnıa , 
evler de berum değildir. Kadınlar be- re bataryanın aleşe hazırlapıfl~1 
o.im eviın oldudğunu iddia edebilirler. için geçecek vakit esnasında h•

1
, 

su, ya kendilerıne o evlere geldıklen filosu esasen İ.viçreyi aşını$.!, 

EJebl Köşke yaklaştıkça kütükler sey
rekleş~yuı. bağın a~a~ısına dl•ğru 

bir sıra yabani gül iidaJtları uza .. 
nıp gıdi)ordtı. Köşkün ömindcki 
ince kum dökiilmüş seddin komşu 
lıağ tarafında, sarmasıklarla örtül-

Hem çok oturacak değiliz. Akş~ma 
döneceğiz. 

- Galıfa hanım... Bakındı 
yol_ 

zaman öyle tanıtılm11 olmasmdan veya maktadır. İtalya \'C Alman ntll'r, 

bir kendılerıni .pahalı satmak ıçın benım atı bu \·adide t.,·içre hükiiın•t'1 
hitaraflığa tamamilc riayet etıJI~, 
~~kle ve İ~gilizlere mösaJ1!~ 
gosterınekle ıtham eltiler. f ~ 
hakikati halde böyle bir müsaıflj,, 
viiri~ görü~ez. Çünkü İngili~ _11 
va filoları Isviçreden evvel tı<' 
saatlerce işgal altındaki Frans~ J 
Alınan !ıavasından geçtikleri ~·r 
de orada da iz'aç edilmemekl•~ 
ter. Biuat kendilerinin bu ıı.o ; 
uzun miiddet zarfında yapnı•dı J 
lannı ufak İsviçreden dalıa ~'; 
bir zamanda beklemek çok da 

1 

safa uygun değildir. .. bt 

Ç©bellfil VoU<dlo~n 
Yazan: l.fAHMUT YESARi 

- Bn kız kim? ı ıııiyet o :ıamaıı pek manalı gi;riin- miiş kii(ük bir kameriye vardı. Va· 

- Annesine benziyor mu? kontrol ediyorlar? .. Ya, sen ken- tiin seddı gölgelendiriyordu. Kapı 

- Benim gelmemde mana yok 
tu .. Tanunadığını, bilmediğim o. 
duoılar .. 

- Sabahleyin aklın neredeydi~ 
- Buraya gelince, birden oeş'· 

cm kaçh. 
- Anlamn-orıım. 

Kanıya doğru gitti. çıngırağa e· 

· _ Sadiyenin lazL .. Ne şirin ço- nıez miydi. •Hı-rkes seninle mi rah karla! kanatları gibi daHarı 
cuk değil mi't ı me~l?- Mnin barek~tlvia.i nü düsük, ıhtiyar bit t;~nı ağacı lıü

linı uzatırken pürüz!ii, .;atJak bir 
Cemil Kazım, tahta parmaklıklı dine 1azla elıem.ın.ıyeı "'-"YOrsıuı, f nın ta~ Lasamakları arasından gc erkek sesi : 

kapıyı iterek ~ağa gırdı: }a .. hut i.n~-a~.lacd.a'.:l._ liorkıJ) ur~un? .. • lincikJer, pa.nat.r•~lar c,:Lkr..:.ıştı. _ Efeudj, kinıi aradın ki? .• 
- Hayır, bıç benzemez. Benim Kazım duşunce.1.ermdc bu noktaya Cemil Kii.zilll, •·anıın allındakı' C • emil K:izım döndü: yakası açılı: 

bu çocukta en sevdigıoı, hoşwna gt.!:nt'e kalhl bırrkulu-rnrdu: .. in- dcnur b ... h~e ıskenıleJerıni gö~t~rl' kirli. \·aınalı mintanından göğsü-
giden şey de o! sanlarılan korkuyur~uu' ·• .Bunu rck: ntin kılları gözüken. soluk maıti 

Kudret onu takip ediyordu: hissediyordu, fakat la>rlık etmek· - Ku.!.ret, •en tıtıır, hen snrayıın şal\arlı, ıraşJ uzamış bir adam 
1 - Ya'.'!.. ten ~ekinıyorflu. d<'<l.i. oıılura do~ru geliyordu. 
' Cemil IUzun, Kudretin hayreti- Bağ, Yakacığın Aydosa yakın, en Kudret, canı sıkıldıı(ını belli ı·t, - Haıııınlar e<•de mi! 
ne icinden gülüyordu. Nigin an- yüksek sırtlarıııdan biri fizer:n- mekten J.'"{'kinn1ıyrti t>ir ta,·ırl:ı- • - Köye indilerdi emıne. döndü-
pesine ben2eınediği için sevıyordu. deydi. Cemil Kazımla Kudret he- - 6<ıv uı~ın haraya sürük e ler mi kı bılmem-. l\lisafır banımJ.B 
Nıgar eğer annesine benıeseydi ni;z filizlenınış kütükler arasında din'' hır galfası var, küççuk gızla bura
Cemil Kazım l>elki onu hiç seve- yürüyorlardı. Biruz ilerid~ ağaçlar Cemil Kazıııı kollarını kavu>lıır· d:ı bıraktılardı, bir yol ona sora-
nııyecekı i.. Böyle, heıkesın önün- arkasına yan ııuıen.ınııı tek katlı du; hın. 
ile iiu.rek, hupklıyarak kuca.kla- kara tahta bi.ı: k.öok görıiniıyordu.. - Ricn ederim Kudret, artık bu ' Çıngırağı çalmağa lüzum gÖFınc-
llla.k, öpmek ıleiil, elinden bile tııt- Cemil Khı• ılurarak hakıaıiı: nakarata bir nılıayeı ver. Evvel ··o den çatlaklarına Jmın. toprak dol-
ıııağa cesaı-et edemezdi. Şimdi .Si- - Tulıaj şey._ Kimseler yek. A- ı,<ide:rim diyen, ıstı~·en kendin:lin. muş nasırlı yuınru.ıl:ile kaoıya \"Uf-

t&ra ıröıterditi muhabbet. NIDİ• caba .. uıı:a mı çıktılar? l{ork.ına yavrum. .eni yemezler du: 

Kapı yarı açıJarak beyaz örtüden 
yalnız gözlerı görünen bir baş gö
züktü: 

- Ne o, Recep çavuş? 
- Be}· ler geldi; ban, bauıın.ları 

soruyorlar. 
(·en1il K8zım, Serv!neı kalfanın 

sesini tanımı~tı: 
- Ben geldim, kalfa hanım. 
Servinaz kapıyı açmıştı: 
- Safa gcldinız doktor bey. Bir 

saat oldu, olmadı, Şevket bey, 
Oürnev barımı, küçük haı;;:nla be
raber Soi(anlığa g>ttiler. Bız bııra
da !<aldık ..• 

Telıişlı telllşlı etrafına bakın.,,,r
du: 

- Nij?3r nerede? Recep çaV11ş, 
Nigirı gordün mU! 

Recep çavuş ensesini kaşıya ka
şıya: 

- Oemin<ek buralarda dolanı
yordu. Çocuk k1smı bir yerde dnr
maı ki ... :Yiııe ne ~ytanlığa çık
r,pıştır. 

(.4rlaın var) 

bQyük firmamı «!> kullanmayı lti,at 
edınmi.$ olmalarındandır.> 

Yapılan tahkikata göre. tılbo.Jı:ılca 

randevu yeri olarak kullanılan evlerden 
biri:.nin \Fasilikı., diğerinin de Katina ta.. 
ra!ından klralan.ıruş oldu.lı:ları anlaııl-

m..ışttr Zabıta memurlarının ansızın 

yaplıklan araştırma esnasında da bu ık1 
yerde Madam Atina bulıınmamıı, dı,ler
lerı bulunmuştur. 

Dört randevuculuk mııznunu birincl 
~rgu H!i.kımliğine verilmiş ve sorgu

ları yapılarak haklarında tevkif kararJ 
Y'l!l'ılmıştır. Mevlcufen muftakeıne edile
ce:klerdır. 

13 ya§ındaki kızı iki sene 
evvel metres yapan kimdir? 

Zlilıtt adında 13 yaşında bir kaduıın 
evine t.ecavüz eden bir adam aclli~ede 

oorguya çekilerek tevkif ~tır. Bu 
mQ.nasebetle bır gazetede yapılan nq

riyatı ihbar mahiyetinde teWtld eden 
müddeiumumllik henUz 13 yaşında o

l&ıı Zühreyi köyünden İstaııbula getire-
rek iki ıene metres olarak yanmda ala
koyan adam ha.lı:.lı:ında t.hlı:ilı:aıa b .... 
lamıitır. 

Fakat dünkü telgraflar bu~ r 
tün yeni bir nağme tutturmu~I~ 
dır. İki gündenberi isnıi garip 1 p' 
graOarla işitilmeğe başlanan 'f~r 
Osean a.iansı .'\iman Nazi .. P iİ 
tisinin naşiri efkarı olan (Fol~ 
Beobahtcr) gazetesinin bir J! 
kalesini yayıyor. Buna gör• el 
viçrenin dahili bir politika ı .dı 
olarak (Milli İsviçre harek•t1

1 ;ı' 
ilga etmeğe karar vermesi J}ct / 
de hoş görünmüyormuş ve bU Jdr 
da gidi$ yeni ninma ,yak uY I" 
ma hususunda İsviçrenia ""ı 

(Arkası Sa. 4, Sü. 3 ıı-
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.M e -v z •"LI ._., f :ric.ğ4*«d:-, 
. ~ Eski bir fener hikaye sil 

c~ilrıil rı 

AF R i K A HAR B 1 lngilterenin Bul-1 UZAK ŞARKTA . 

lngiliz tayyareleri . garistan hakkın- Nanl1:in hükiime
oeniş mikyasta 1 

daki beyanatı tile anlaşacak 
faaliyette bUIUOdU Bulgar meclisinde J a.pon heyeti 

Der varh Madam 
A tina ... 

Yasan: NİZAME'ITİN NAZİF 

Atina yine yakalanmJŞ. Hem bu 
sefer iki ev işlettiği tesbit ...ıilerek. 

Bu hadise ile bir defa daha an
laşılıyor ki ahlak :ıabıtamızıo po
Jerce, hatti aylarca didinecek hak
kında ispat edici deliller topladtiı 
bir suçlu için adl.iyemİ•İn çarkla
rından kolaylıkla yakoıyı kurtar
mak yolları tamamile kapanmazsa 
boyluyu huyundan vazgeçirtmeğe 

Yeni 
Avrupa 

meü m.üte~p aeYk. ve idareyi eline al- YılJar va. r. -~i ön1rümün yarısı 

r:
esko ısmıll Generaı, bir darbei hükG.- • 

mış ve henuz ı:ocuJı: - kadar genç Fenerde geçtıgı halde, henii• kcn
Veliahdı. Kral il.'lıı etm~tir. 1 d.iıne küçücük bir cep feneı·i uydu

Bu&ün R~ada nev'i ıekline ramadun. Bakalım, birisi vadetti 
münhas.ir bir hük\ımet van:lır. Bu nen bu. ak.§am, iyi cinsten ve söı.d~ 
i'.e.kline münhasır hülcümet, ipi Alman- ucuzca tarafından. bir Iener de ba
ların_ elinde bulunan bir kukladan bof- na getirecek- Fener dedim de ha-

=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ka bır şey d••ğildir. tırıına eski :ıaınanların gece fener
Y eni Avrupa nizamının Biikre.,t.. her ııün. çocuk kral ile !eri geldi: Cam fener, nıu~ınba 
ne olduğuna anlamak is- kuvvetli_ hükumet reioinin imıasını ta-ı {ener, kağıt fener, karpu• feneri, 

Nizamı 

• 
İtalyan aı•zisinde 
aske~i hedefler bom· 
bardımao edildi 

mev~uu bahsoldu 
Sotya, 29 (A.A.) ...:.. Hükümd partisi· 

nin nafiZ ttazırlannda.n Yanef 90n gun
lerde İngiliz blilo1m•ti tarafitı.ı.n Bul
garistan hakkınd• yapılan beyanata te
mas ederek Kraliyet nutku etrafında cıe-. 

Kab.ire, 29 (A.A.) _ İngiliz ha- re;r:ın eden müzaket"eyi kapatauştır. 
va kuvvetleri umumi karargahının Yanef, İngiliz Parlamento•== Bul
Orta Şarkta 27 ve 28 teşrınisani ta- gads1anla meşgul olduğunu görmekle 
rthlerindeki harekata ait tebliğin- bahtiYar olduğunu söylem;ş !al<at <boyle 
de Atino.dan verilen tebliğ tekrar ıvaitler.in Bulgaristana esasen elinde bu
edildiklen sonra şıınlar ilave edil- lunan şeyleri bahşettiğini> uave etmi;ı-
lllektedir: tir. 

Yunan ve İtalyan sularında bir Yaoef, Bulgar _ Yugoslav protııır...ıu-
~k ıstikı;af uçuşları da yapılmış- nıın iki memleket arasında <ebedi dost
tu. luiu> lı;Uhdaf eden bir merbutu bulun-

.. Dü.n Malta üzerinde düşmanın dui!U hakkında yugo>lav ıneubalanndan 
b~yük bir faaliyeti kaydedilmiştir. çıkarılan lıab~ tekzip etmiştir. 
Bır miktar bomba düşm~e de ha- Bununla )>eraber Yanef, Bulgı>rislarun 
~ar Y.oktur. İngiliz avcı tayyarele- iki memleket aruında mualWtta bulu-

1 dUŞman tayyarclerini yakalıya- nan meseleleri sulh yolile lıallelıneyı sa.. 
~ak iki Cr. 42 tayyaresi düsürmÜŞ~ mimi surette anu eı-J<te olduğunu ili
e~dır. Dii!er iki düşman tayyaresı ve eylemiJlir. 
~ ere_ı:e hasara uğrwuştır ki h~- ----<>-~--
... ~mı usıerine dönmüş olınas• ırn- ·Kral~ Mı"şel 
"<m haricindedir. 

To.yyarelerlmizden hiçbiri hasa-ra u - _ - v.ratı ı ln<:i sa1fada -
'(l"amamıştır. . . . 

di Batı çölünde tayyarelerımı:. ~ı- Bükreste umumi binalar kıtaat 
b· Barraninin cenııbunda ku.çük tarafından sarılarak mııhafaza ai
le~ ~üşman kalıma taarru.~ ~.tmiş- tına alınmıştır. Alınan tertibatı 
J:i dir. Her neviden 3(J motor~u nak takviye için ta:;radan bır fırka as-

Ye vasıtası ağır hasara ugratıl- ker daha getirilecektir. 
:fış __ ve şoförlerinden bir J.<ısmı öl- Rumen Başvekliletinin Tebliği 
Urülnıüştür. Tayyare dili batar- Bükres. 29 (A.A.) - Başvekalet 

f~ları toPçuları öldürülmek sure- teblii! edlV<>r: 
e susturulmuştur. 26 Son tesrin tarihinde sabık na-

\i. İtalyan doğu Afrikasında Assap zırlardan Vir.!(il Madııearu meçhul 
zerıne bir baskın yapılmış, Lı- e has tarafından e\"inden kaldı

llı~nda bulunan hava dafi toplarile r~ımıstır. Ayni gün saat 15.30 da 
~u"ehhez büyük bir ge_mi __ yakını- cesedi Bükreş civarında .. snaııov 

a ·h_?trbalar dü~ürülmu.ştur.. !mevkiinde bulunmwı ve vucudwı-
1-rDıger bölgelerde birçok .ıstıkşaf- de rovelver kursunu v~raları go-

d 
.~apılrnış, kıymetlı malumat el- l]müotür. 27 Son tesrın akşamı 

e ed ı · · r 1 
• y s· ad k" L mı:ıtır. profesöt Nikola or~a. ına.Y a ı 

A. 
-o-- .. evinden kaldırılmıştır. 

tııalı ve §İDa demırı Hükıimet, mücriıınled ~;:ıımak-
"' ~ tadır. Kanuna tebean şiddetıı ceza 
"-8rabukte 7apılacak lar tatbik edilecektir 
,_Ankara, 29 _ Bize haber verildiğine 
~·· at nalı demiri ile arabaJann ı.-

e.rlekleri ic;in lüzumlu olan sina de. 
tru.rıerini yapacak tesisat Karabük de
% ve Çelik fabrikalarına gelm~ ve bu 
~ satnı süratle kurtJ}ınası için lA<mı 
ce.le.n tedbirler aıınrnış bulunmaktadır. 

Hava kurumu 
yüzükleri 

Hür Fransa 
(Bllf tarafı 1 !Del sarllMla) 

ğinden, :Mısır, Hilı· Fransızlar da
vasına yardim ıçın genıs ~ır para, 
insan ve teskilat merkezı olacak
tır. Bu merkeze yalnız B.al~anlar
dan Ynnanistandan,• Türkıyeden 
v~ Afrikadan değil Avustralyadan 
da 7ardırn edilecektir. 

Bindikleri tren Çin
liler tarafından ber

ha v a ed ildi 
imkan olmuyor. 

ş:ıyan yüzl~ce kararname neşrolun- tulumbacı feneri, güvey götürme 
tiyenler, Romanyanın bu 

1 
"'.aldadır. Ibliva. etmiş oldukları mln1 feneri, Rum mahallelerinde gec:ele

günkü haline ibret ııe ılibaril• bu karanıameler müstakil dev- xi tirigona, Şam.b<lbası oatanlarıu 
dikkatle bakmalıdır. !et """7•ti .'Te müstakil bir devlet va- feneri, kavanoz fener... Bunlarıa 

tandaşına aıt haklarla teana halinde- en antikası kavano• fenerdi. Bir 
diI. adına da •ulşişe denilen küçük ve-Adının başından tmldam unva-

ıu eksi.lmiyen, hali. •madam• Wı:-
taa aşağı tluşürülıniyeıı, bu kadına Yazan: Safaeddin Karana/ııçı 
ve tuttuğu ''ekillere mi inanaca- B uodan üç aene eneline ka-
ğı.Zt yoksa zabıtamııa mı? dar, Hitıer'in siya.si nutukla-
Şuhreti ayyuka çıkan bir kadın 

dtjiil mi bu Atina? rını okuyanlar Nazi Şetlııi, 
Is~anbulda, Ankarada, izmirde, Versay muahedesinin maidur ettiği bir 

hatta Anadqlunun eıı ücra kasaba- milletin lideri telakki edebllirlerdL 
larında adı kime Q)ylense derhal Ren havalisinin işgali suretile Veı:say 

zamını kaybetn1i;;tir. Yüz kadar kirnse- bütü11 vasıfları ile bilinmiyor mu muahedesinin Cilen ib18lini takip eden 
bu kad

1
n? h3diselere göz atacak olursak görürüz, 

Şangl-.ay, 29 (A.A.) - Yann iııı'" 
edilecek. olan anlaşmalar için Nankine 
ıJbnekte olan japonlarla emirlerindeki 
Çinli memur.lan hAmil treni Çin çetele
ri berhava etmişlerdir. Trende bazı ya
bancı ıazete müme~silleri de bulunmak
ta idL Bu yüzden Şangha1 ile Nankin 
arası.ada bütün demiryolu servisi inti-

nin öldügü. ve yaral:1ndıgı bildirilmek

tedir . 
Nankin, 29 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

O halde? ki her h3diseden evvel veya sonra Av-
Meşgalcsi,. mesgalesinin suç ma- rupada istil5. emelleri be.sledlğini söy

biyeti lııt derece'" nla]fun •'lan bu lemekten çekinmiyen Bay Ilitler'in nu
kadın ge d { k 1 tukları hakikati hal ile tearuz teşkil et-

Öğı-enil<ilğine göre yarın Nankin h .. - ' .çen e a ys- a anınca mu-. . _ _ u u~,kenıesı altı ay ü.rdü. mektedir. Bay Hitler. nazi Almanyası-
k:ümetile Japonya arasında Dogu .. .\sya- ı· Neden? nın ciiger milletler gibi yaşamak i.ete-

bildirıyor: 

sın•n tensiki h:ıkkındaki anla.şmanıa Sonra 28 , k. •i]d" diğin.i ve bu arzunun hir bir devlet aley. . . . . aya ma.iı ·um e .. ı ı \"C ,.. 
ımı:ası esnasında Vang Çıng Veyın rıya- · dO!>'-··ısı te · .. d ·ı· k b.ine m,ptuf emperyJlkt bir iddi:ı olma-

. . r . ... . . . . .ı' ınyaLe gon erı race en· setindekı Nankın huıı:.umetuıın ÇlJl Cum. disi kefaleti !ahi" . d"I k t dığmı beyan eder ki asırlJrın kıvırama. . . . . e t) e c ı ıne a-hu.rlyet.nın yegane m~şru rniill hük0.- lihine uiTr d dığı an§losu yapmış, yani Avus-
t· ld " ,..., a ı. me t o . ug_u resnıen ilin edilecektir. Bu sr '..:r onun adına adları ka- 1 turyayı ilhnk etmiş, bir bam lede Çekos~ 
:~km ~le. To~o ar~sındaki müna- rıştırılan genç kadmlaxdan hiç lovakyoyı, Polonyayı ortadan kaldırmış 

se e erı nzım en Ç:n - Japon mu- olınazsa yarısı. bi]nıeli:viz ki bu- ve nihayet şu son bir sene zarfında Av
ah.edesi ile şimdiki irtisna.i vaziyetin günkü fe15ıketterine hu icadının kc- rupayı btıbÜllkü hı.ırabiye sürükleıniş
devamı müddelınce alınacak tedbirlere f~Jetıe tahliye edilmi~ olmasından tir. Main Kaınpf'ı ve nazi şefinin bazı 
ait iki munzaın anlaşma ve normal mü- ugranıışlardıt. Bugün İstanbu1da gizli toplantılarda &öyleyip muhtelit 
nasebeUer tesisine m<ıtur mukavelelerlrı haysiyet, şeref, talih ve gençlik vesll-::let·le ecnebi 1natbuata ak~cdcn nu
imzasL derpiş edilmektedir. &1ahvcdcn bu iki fuhus dclrirıneni- hık ve süzlerini okuyanlar, Bay Hitleri'l 

. d ' b nın nha mülevves ~arblarJnı ay- her hangi emperyalist olmaktan ziyade 

Hava harbi 
(Ba4 t:ı.n.tı 1 inci sayfada) 

larea işlctebilu.ıiş olması, bilmeli- bütün dünyayı Cerıncn hegemonyası 
yiz ki y:ne bu kadının kefaletle altına vazeden ve bunun için r.1akyaveli 
tahliye edilmek talihine mazhar bile gö!gede bırakacak. kadar çayriahl3-
obnasının bir neticesidir. ki, kanlı ve müthiş vasıt.ı.lara baş vuran 

Muhakemelerden adil neticeler bir Sl)Syal ihtilalci olduı?u neticesine 

alınalıilınesi için tabii seyirlerini \·arabihrlt!r. 
takip ctn1eleri ve ııih3i hüknıe ka- A r~ık vaziyet tovazzuh etmiş... 
den1e kademe ulaşmaları ~a~maz tır. Almanya bühın dünyaya 

adalet prcnsirıinin bir zaruretidjr. hcikim o1mnk, Avrupada ye-

Dünyanın en müşkül bir anında Ro- ya büyük bir tursu kavanoı.unun 
manya "ra, deniz ve bava kuvvetıeriru !çine bir mum tlikilir, ağzına da bir 
terhıs etmiştir. Ne için?... Cünkil· ıp ı:eçirili.r; mübarek. böylece fe
:nerk:ezden, yani Berlinden alman en . • ner yerine kullanılırdı. Hem bu 
bunu istilzam etmelrtedir. Zira R ur kavanoz fenerlerin ışığı, öteki cam 
köylüsü tarlada çalışıp Berlin~ m:ı'en.d ve muşa.mba fenerlerden faz.laydı. 
iptidaiye temin etmek mecburi:reU:; ı Fakat, bunu herkes kullawnu; 
<lir. Kararnamelerden bazıları vata:: lr;ull".nanlar binde birdi. Gelelim 
dasları. ıu veya bu işi yapmaktan, men ş•.1ndi bu kavano:ı fenerlerden biri
veya vatandaşlara münhasıran rnua7J'en n.ın ~a gelmiş olan maceraya: 
bır lş yııpmayı tahmil etmekledri. . Es.ki, ~ış Ranıazanlarından biri-. ı n.ın, karı.ı. ayazlı. fak3t .. • 

ır kararnameye nazaran, Ru- yağışsız bir gecesinde takruzgtarkl•oz. 
b - t : __ r· . , 1m a a-

men ayragına yapılan mera ... ı va nı~ırlikten dönen b · k d B k fil ' . H a ıa 
sinı Alınan bayrağına da ya- a ~ınuı önünde, yaşlıca bir Jıa-

pılacak, naz.i partisi devlet Walından 1 tuncagız, kocaman bir turşu kaya .. 
h;maye gören ve sahsiyeli hükmiyeyi n~dan fener çekiyordu. Biz de 
haiz bir 1.e§ekkül olarak tanınacaktır. g~liba Kar".g?zden dönüyorduk. 

Milil bayrağa yapılan merasimin bir B':" aralık, hızım haşarattan Jıirl, 
yabancı bayrağa yapılman ve bu e~de ~a sıka bnz haline getir
mecburiyete müteallik kara marn ey~ ~;ş d oldugu kartopunu, tu.tvp da, 
Kralla Başvekilin imzalaması kadar ıc;ın e şıldır -şıldll' mum yana. it• 
hazin bir şey tasavvur olunabilir m.i? kavanoza fırlatmasıa Dil? Vay 
. Her memleketin kendi içtimai bün~ '"?~ vay~ Kadınlarda deltşetli 

sıne uygun siyasi bir nehd vardır. Na- hır ç~~' b~de de yelyeperek, ,.eı. 
ıi partisinin Rumen devleti tıı:rafmdan ken kwek bır kaçışma!. 
himaye görmesi ve hükmi" •ah . ti - Ya alt tarafı? · • sıy<> Di ksin. Al haız bir müessoae o.larak taıı yece ız. t tuah hatırda 
mevcııt hukuk kaideleri ile, d=: kalır ~? Aradan belki de otuz ı..,. 
· ··'-"·ti yıl ge(ti. 
ıs_w...u. yet mefbum ve minisile velbud 
hıir oıara1t yaşamak iddiasında b"ıuna,, Osman Canal KAYGIU 
siyası birliğin kendi mevcudiyetini ida- -

meye malul esaslarla teenız hallndediT. GÜ a ii D 1 ç i D den 
Romanyada a~lık ba~ gösterm.iıtir. 

Kararnameltt halkm i:stihl.\k: kabiliyet
lerini takyit etrn..iztr. Almanya bir 

metropol, Romanya bir koloni halini aL 
rnışttr, Romanya Alınan asker! işgali 

(Ba4 lantı 1 boci •:rhA) 
.ıı:~ Uilan ııe. nnllmt..» _ 

al7le ı..... ·- .ı- 7_ .... "'
ıuıenırn fırlay ... ı.. u7Jonoı Göriee
nin Boltnlarnwb n _, lııollııP..ıa 

vre'e hücumlar yapılmıştır. Geçen 
gece bombardıman edilen dığer he
defler arasında Cukshaven dok
ları, garbi Almanya demiryolları, 
!l'!ayence civarında askeri depoları, 
Coblence ve Cindhaven'de tayyare 
meydanları vardır. 

Fakat şiihretinin dcrece"iini kendi
si de inkar ctmiyen AtiHa adlı ka
dını layık olduğu cezaya çarpmak 
için bu derece ince eleınek ve 
sık dokumak lazım mıdır? 

ni bir ni:Zan1 kurrriak: istiyor, altındadtr. Velhasıl bugünkü Romanya- prpıla ~rpda. kırıldı ..-e aed ses, kah
raman ve dik 5e. İtal1&1W1 k.ı.iuada 
tmladı: 

İnı:iltereye Hücumlar 
Bir randevu evinden daha 

!aylıkla meşhut rüriim ksbit 
lecek yer var mıdır? 

* 

ko
edi-İngiliz hava ve dahili emnivet 

nı:zaretle!"inin tebliği: Dün g~e 
<l~şır.an lngiltere üzerinde büyük 
hır hava faaliyeti göstermiştir. Her 
nekadar muhtelif mıntakalara bir 
~k bomb"alar atılmışsa da düşman Bu nevi_ müesseseler iç'n de AI-
t.ayyarelerinin başlıca hedefini İn- y-0n, morfın, eroin , .. kokain sa
gillerenin şimali garhi<rıde h~lu-1 tan zehirci te~ki.1~.ııa~ı i~in iste-
nan bir cohirle bill ass M mekte ısrar ettıgınııı şıddet ve 

.,.. • a ersey " C • ı kl d • · kıyıları teşkil etmistir. sura ı ıs_ eme e .ogru bır talepte 
Merkezi İngilterenin bir kısmın- bulu?duguıı"ui.a ınanıyoruz. Böy

da birçok yerlere de bombalar a- lelerınc nıerlıarı;-:t yok. Böylelerini 
tılıruştır. cez~landırm~k •.ç~n fazla formalite 

Bay Hitlerin tehayy;yül ettiği yeni Av- ıun va · et· b d zıy t. un an iki sene evvelki, 
rup~ nizamı nedjr? .. hür, müstakil, şen, neş'eli ve zengin 

Hıtlere ve ona inananlara nazaran, Romanyadan çok farklıdı B f 
• 1 "il · Y. U arkın, 
.~ rn!l.fl mı etı Allah tarafından diğer .rnparator Trayan kl . . . 1 m çocu an oldukla-
mılletlen sevk ve ıdareye memur edil- nnı lddi ed b · . . . 
ınöitir. Bu itibarla diğer mil!Nlerin Al- ~ .. ,. 1 aB _en ızun eski A~ınaJanmtz, 

·1 c ve uğdanlılann alevbin Id ~. 
manlarla aynı hukuka malik o1malanna lnu söyle e~ r· _ ~ _ e 

0 
u ...... -

imkcin yoktur. Alman n1ille-ti metbu . m ge uz.um gormuyoruz. 
dünyadaki bütün diğer milletler tabi~ R işte Avrupa niıamma uyan uvalb 
dir. Bu büyük !ddlalı Alman milletinin oman:yanın hali. .. 
bayat saha:sı, şimdilik bütün müstemle- Bugünkü harbin neticesi ne olursa 
keleı·i ile beraber Avrupadır. Hitler, olsun, Avrupa nizamı Bay Hitlerin 
Almanya tarafından idare olunan ve tahayyül ettiği gibi otmıyacaktır. Eter 
şefleri yine Almanya tarafından seçilen ~~ vru_P• için bir nizam mevzu baha .ise. 
bir devletler bloku teşekkülüne taraf-! b·ı nızam her halde Berlinden dojrruya_ 
tardırlar. Müşterek:: mall ve iktısadf caktır. 

- Gelme, y&kanm!. 
Ve.. •..Uiinl y..,u, ciğeri sökiil-.k-

11.9 eiğ"e.r söktti ye.. sikii.7er! 
- Ne el4a l>ire arluıWıf böyle sana!f 

Demeye n.kil kıılm:uloa 1'• "" ld<
rar ooia sola loaale elU: 

- Sevyetler, llıllprlar, YllC••lnlar 
•Berliu t.. cYaü •İDllD übes!nia .~ 
size aAtlıiı ..._ıe7i Wulis edlnis n 
iiçlenWı olıınus... 

n..ıı. v •·· ta1taı. ı..ı telı:lıt ıe blıu bL 
rn BnlJarlan l<andıracak sibt olurken 
lenıclıılD kefesi aiır basil Ye Almany.,_ 
nm elimde o.Pa-. ı..-;.ı bonllıot b.1-
olı! 

Şlındl o n-lı o.fantr. A1'kara, 29 _ Hava Kurumuna bir 
hrdtrn olmak üzere evıenme yüzükle
rtn · t terk:eden vatandaşlara Kurum ta-
l"a!tndan verilecek olan yüzükler yap
lırı\ın tır .. ış ve dağıtılmasına başı.anmış · 

J 
Dünkü Hücumlar 

aponya Düşmanın birkaç küçük tavyare 

(Baş tarafı 1 iııci sayfada) grupu bugün do1';u~cnu!1 sahilini 

, yok. Ktrtas.1.yecılık ve •derecatı 
melıakim, yok. Şiddet var. 
Bilıneoı yanlış mı düşünüyoruz? 

Nizamettin Nazif 

sistem ve müşterek haricl sjyn:ıı:ıf'tle Al~ Her millehn kendi içtimaı bünyesine 
n1any:ıya bağlı bu devletler blokunda uygun olan cNiz:am• l&r mUstakbel Av
gerek devlet ve gerek Iert itibarile Al- ~pano nizamını teşis ve tayin edecek. 
manya ve Almlllllar hflkimdir. ikt.ısadt tır. - n .... •aba 't'Klt nl'. Gıinİleeıl* .... 
bakımdan bu dev~etler bloku, harp ve Yeni Avrupa nirammm ne oldu!unu ler~ lPn bekH7onn. 
büyük san<:ıı.yi merkezi ohtn Berlin~ anlamak istiyenler, Rom.'.lnyanın bu- Dıyor ve.. tcbdü ediJ'Ql'1 

b~ğlıdır. Bu memleketlerdeki arazi, na- günkü haline ibret ve dikkatle bakmah-ı ;;e Görec~ksin~ ~Jer J'•ll&Clin• .. C::um.üşten yaptırılnuş olan bu yüıüJde-
1:\n üzerinde Türk Hava Kurumunun 
::.:tleri ve havacılığımızın remzi olan 

llar bulunmaktadır. 

F elemenk.lilerin 
Çörçil'e hediyesi 

1 
Singapur, 29 (A.A.) - Şarki Bo

_anda Hindistanı ahalisi Çörçile do
l(Uıııunun 66 ncı ,·ıldönümü müna
~betile Spitrire "tipinde beş avcı 

-'"Yaresi hediye edecektir. 
1::::: 

Tokyo, 29 (A.A.) - D. N. B. ajansı a.şmıslard r. Ezcü!1'le Londranın 
bildiriyor: cenubuna birkaç bomba düşmüşse 

japonya ·ile Hindi - Çini arasındaki I de pek_ az hasar \'C insanca da pek 
·· kereler.in. Ubki hakkında bey:ınat- ı az zav.ı_at vard~~· 

:U:.ıunan hariciye nezareti namına söz\ --~~gu_r:- ~.s du~man tan~aresi dü
-

1 
_,,e mezun şahsiyet. Tokyoda ce-ı şurulmu~tur. 

soy em ... o • 
edecek görii .. melerın ba.jlıca he- ;;:::::=:: Jc reyan ~ . . ----- ----- --·- !!W 

defini ikth;adi meselelerın te~kil edece- --------------

ği.ni bi!dırnıiştir... KISA A.JJ A ~n:::. Fransız heye.ı 10 Kinunuevvclde ~ ..., 
Tokyoya nıuvosa.liıt edecektir. H A. 6 E R L E R 1 

Sovyetler bir. 
liği siyasetin .. 
de aydınlık 

(B'jma.kaledeıı devam) 
İsvit:re gaz.ete~inin muhabiri, 

telgfaflnd;..., Bogaı.laı· n1cl\clcsile do. 
b~ 1'ile alakad•r olarnk Sovyetler -

7.1 h3rck<:'linin alemdarlanna taksim edi-1 dırlar. . yaptıgıru ı-ordut, ne J'•P&C'.a.iutı 
"d k""I li t ih ' _.nde l<oştuiaruı lı l b 1 zı e, ancak alınan ırkına men.sup kimse.. o e ge e.rc eden milletler, en mü.te- . n u unu,.orut. 

lecektir. Bloka ba~lı devletlere ait a?1l- Mulcavemeti ve hatta ö1ümü esarete· füb~, fı..ht, Alman:ya.n.m hayal 

ler büyük toprak sahibi olac:.klardır kilmil olanlardır. 8alkanla..-da, Cenubu ~arkt Avnıpastn-
y 

· A . . · da tR~ kfiNwr aınnn ._.ı..._ -"-lı: en.ı \'Tupa nır.amı bize Osmanlı ta- Ssfaeddin KAR :\N ... 11l"Cl . • .. un:: tH!I. • ·HUt 
"h" · ı· · ~ ı- ~.ifor• • .,~wi rı ının ımar ve zeamet müesf:ese1erini · n... .,,-..8 

andırır bir vaziyet ihdas etmektedir. 
Bu nizan1a b3ğ!ı memleketlerdeki bal
kın Orta<;ağ servlerinden fark.ı yok.tur. 
Tarladaki köle gibi çalışan halk, ilk• 
maddelere tea11tik eden istihsalil.tını Al-

T AKS iM sinemasında 
&en-enin en muhteşem, en mükemmel itimi " 

N o TL A R * 
Toky 

29 
(D N B) . . Ingiltere ıııünn;ebetleri lıokkmda manyaya göndermek ve oradan mamul 

o, · · · - Domcı a- d:ı I'" t k maddeler ithal etmek me"'buriyetinde':"" 
jausı japon taarruzunun 170 kilometre- . ~ıı ı:n~ unıa ı veroı~ __ tcdir: 

hir cephe üıerlnde lOO b"ın Çı"nliye clnf'nlız - So~et muna5ebetler~ dir. So ı Anı k ak. H ulfısaten diyebiliriz, ki Al-
karşı yapı.!1,;lkt:ı olduıi:unıı bildirmekte- _vve. - erı an Y . nlığını te-dir mm hususunda sarfedilen gayret- many• her feyden üstün, 

YILDIZ SULTAN 
A.BDÜLVEHAB'ıa w•r.i•• -~lbl .. ·~-- ·- AllDULGA:si ESSEYİD 

Onun için 

böyle ya! 

Nizamettin Nazif fıkrasın
da: 
• - Dik, erkek Türkçe Abb,... 

sı saraylarında köçek h.ançe
relcrine verilen terbiye ilo 
koııu~turulabilir mi? 
.,__Diyor. Nanemolla, bunu o
,.umuş olacak ki: 

- Zaten, onun için Niıa ... 
nıettin hep kendi nizamında 
Ve kı ııdi gibi konuşabiliyor!. 

Dedi, 
Sabah 

manzaralar• 

•Şükfıfe Nihal, i tanırsınız;. 
Şairdir. Liriktir .• sabah man
zaraları. diye bir kamale yaz
mış. 

'Nanemolla, başlığı görilııce: 
- \'azamaınıstır .. 
Diyerek dcva;n c!li: 

1 
- Çünkü, sabahleyin s1>kak• 

harın nasıl süpüriilüp tozun 
l avaya kaldırıldığını, dükkan• 
karın_ ve apartımanların önüne 

onan cöp yığınlarının nasıl 
u_funetli ufunetli koktuğunu 
gorm,..nıistiı.. bunun irin de 
•S b ' "( d ka alı manzaralar1> hakkın-

• 3 i bilgisi muhakkak ki ek· 
t.i.ktir_ 

Nasıl 

·1· l k ·? girebı ır er •- • • 

Son dakikada gazetelerin 
haber vcrdi~ine ı:öre •Bıılpx
lar üçlü pakta ı:irıııiyorlar.• 
Bu havadisi Nanemollaya da 
Jıaber verdim de şöyle dedi: 

- Naoıl girsinler ki, üçlü 
pakt kapağını kaldırıp biraz 
şöyle ieine bakınca baş dön· 
düreıı dipsiz bucaksız, kapka
ranlık bir kıtyu. Bile bile, is
tiye istiye ~. ı.~ meç~ııl ka
ranlığa kendısını atar .. 

ismi Mümta~ 

olunca 

NnuemoJla, bana: 
- Yeni Ticaret Vekili l\lüm

ta. Ökmeni tanır mısın? 
Dedi. 
- Tanırım.. Fevkalade ka

bHi;vetli, genç bir inkılapçıdır. 
Ce\·abm1 verdim. 
- Hakikaten ismi gibi şahsı 

da r.ıiimtazdır .. 
Diverek, ilave etti: 
- .Şoyadını da Öğmen gibi 

bir tiidille telaffuz edecekler 
bulunursa hata etmemiş olur
lar. Cidden ö~ülecek seciyede 
bir iıısandu! 

A. ŞEKlP. 

· !erin muvaffak olamaması yiizün- Alman herkesten üstün ola-* Londra, 29 (A.ı\.) - İngiliz _ A- den her nekadar QOk .. eni bir saf- caktır. Bu gayenin tuhakkuku bütün 
ınerikan ~blara yardlm te~kil3.ll. 1 hada ise de, Moskova bitaı·aflığını ıd~anın, bütün insanların esaretini in.. 

~ür Fransız kuvvetlerine yaralı nak:- muhafaza e~~eğe ve İngiltereye taç edecektir. 
lıne mahsus %0 kamyon hediye etmiş- karşı te;;ekkul eden ittifaka illi- Avrupada bir damla kan dökmeden 
tir. hak ve hattii bilvru;ıta bile olsa bir kurşun atmadan ve çok saf bir ~ 

mücadeleye müdahale •tmemeğe kilde kendisini bu nizama uyduran ilk * Kahire, !:"' - Müdafaa nazın Yu
nus Salih Paşanın cenazesi büyük mil
U merasimle. kaldırılmışt.Lr. 

Müdafaa nazırı Salih paşanın yerine 
yenisi tayin edilinciye k~dar Başvek.ıl 
Hüseyin Stm paşanın muda!aa neza
retinin deruhte etmesine .lı:a-7V verilmiıl
tir. 

karar vermi~tir.• devlet Romanyadır. 
Gerek bu telı:ra!taıı, ı:erekse Mihvere mütemayil bir ıiyaset ihtiyar 

şimdi)·c ~adar inkişaf eden hadi- ettiği gündenberi şu zavallı Romanya
selcrd~n Moskovanın siyaseti hak- nın başına neler celınedi? .. 
kında anlasılan noktalar şunludır: Tetkik edelim: 

1 - Sovyet Rusya bitaraf kal- Kendisini mihverin cereyan.;,a kap-
mak a.mindedir. ı k" K ırLtn es ~ ral Karol Macarlarla anlaş-

2 - Kendisi ile iyi geçinmek is- mti ifü. ilk Basarab:ra üzerindeki Sov
tiyen Almanya ile dost kalmak ar- yet mütalebatını kabul etmiş, Karayova * Vaşington, 29 - Amerikanın Bel- zusundadır. anlaşması ile Dobrucanın mühim bir 

c;ikadaki büyük elçisi Cudahy dlin bizzat 3 - İngi1tereye kar!! te~ekkül kısmını Bulgarlara ,Viyana hükmü ile 
B. Roose\·elt'i ziyuret edet·ek istifasını,. ed __ e_n i.tti_fak.a iltihak •tıneL 1·s"tem'. T ·1 o;: A ,- ransı vanyanm mühim bir kısmını 

verm~tir. ı dıgı gıbı, bılvasıta dahi rnücadelt:· .\tacarlara terke mecbur olmuştur. Bu 
~·e istirakten tevakki etmektedir suretle Romanya kan dökmeden kur-··*· Nanki~, 29 (D: N. _B._l - l_~ponya 4 - Balkanlara kafi derececİ~ şun atmadan 6.821.000 nüfus, ll9.S38 ki· 

buylik elcısı maıyetıle bırlıkte hükümet sokuln111r,; olan mihver' d h · .. V ş · V . . ' Jn, a a • zı- lometre murabbaı arazi kay~tm.iıtir. 
reısı an( -b .. l"-~k-bireı zhıyaret_ et:nUjtir. yade ilerlemesine ve Boğazları RumE>nlcrin kaybı bu kadarla kalsa 
B.u zyarete uyu c emmıyet atte- 1 tehdit eder bir va-ziyete girmesin~ zarar yok .. 
dılmektedır. razı değildir. Alınanlar tara.f'ından tutulan Anto-

5 - Sovyet Rıısyanın, bitaraf * Pari•, W - Fransz Başvekil mua- kalmak ;,temekle beraber fırsat 
vi.ni Laval Parise dönmüstür. d.. ··k k d ' u~tu çe ·en ine lıarpoiz birtakım 

Afkıır. Giıı:rafları Muiaanbesi NECAT ALİ"nin 

Türkçe Sözlü .. Arapça Şarkıla 
• GOrtliljii fnlııalirle rafbel iiıu11in• 

! NCI RAJl'TA OL.U!AK DEVAM EDİYOK 

Seanslar: 1.30 - 3.30 - s.:ıe - ...... 

·I~~----------.....;;;=: iki kaiıkalıa Kralı L O & E L - H A K D y• n· 
En son, en fazla gülüa tlü ve en eğlendirici ın 

LOREL -HAR D Y 
HAYDUTLAR ARASINDA 

Türkçe Sö:ılü büyük komedileri 

~~~AY Sinem Mudavımlerını· b··ı·· L ası n u un &ede 1 .. İlivete.n: FOKS JURNAL Sonr e_~ını unuttvrmaktadttlar. 
Seanslar: Saat l,30 _ a dunya ve hup haberleri 

.30 - S,341 ve 8 de 

* Londra, 29 - Kral, General Cas
sels'in yerine Hindistan uınum kuman
danliğına General Aushinleck'i tayin et.. 
miştir. 

menfaatler temin eden politikasına 
devam etme>i muhtemeldir. BUGÜN ŞAHANE 

* Londra, 29 - Tas: Avustralya 
hükılmeti İngiliz imparatorluğundan 
~ayri memleketlere demir ihracını 

ınenetmıştir. Bu tedbir japooyaya tesir 
etmekt.edır. (A.A.) 

Beş maddede hulasa ettiğimiz bu 
siyaset, Sovyetlerin, bugün mev· 
cut kuv,·ct muvazenesi devam et
tikçe, takip edeceği yol olarak ka
bul edilebilir. Çünkü Moskovanın 
hakiki menfaatlerine en uygun yol 
budur • 

Abidin DA VER 

MELE K TAÇLI BAŞLAR KANLI BİR DAVA 

_Sinemasında SALT ANA T KURBANLARI 
Senenin en NEFİS FR ANSIZ Filmi. Bat Rollerde: 

E D v .. t G E F E U i L LE RE • j OH N L O D G E 
- Buııun seanslar : 1.30 3.30 5.30 Suare 8 de 



SAYFA - C 

Akdenizdeki 
son muh.::..rcbe 

(!1a4 taralı 1 bıci sayfad&) 

!ırıdan oklukları tespit ~ilmiştir. Düş
manın büyUk gemi1eri krovazôrlerimi:z 
ü:Lerine ateş açm.13lardıt. Krovazörler 
dıışman toplarının pek büyük olmasın
o.ın dolayı çekilm.i.şlerse de bir kaç da .. 
k~ka sonra bi1..zat düşman zırhlılarının 
da \:ekilmekte oldukları görülmüş ve 
krovazörlerimiz derhal İtalyan krova
zöı !erinin takibine düşmüştür. Sürati az 
olan cüziil.amlarmız. geride kalmışlarsa 
da Vis .A:miral jams Sommervill'in baıy
rcıgını taşımakta olan Renovn ıırhlısı 

büyük düşman gemilerini harbe mecbur 
etınek için elinden geleni yapmış, fakat 
İtalyan gem.ilerinin büyük süratlen ne .. 
tic~inde muva:ffak ola..ınamıştır. 
Düşman gemilerinin takibi düşman 

sahillerine bir kaç mil vanncıya kadar 
yapıldıktan sonra saat 13/20 de durdu
rulmuşttır. Bu dakika düşman dağıtıl
mış ve bizden çok uzak noktalara çeki
lerek aramızı duman perdelerile kapat ... 
m~ olduğundan gemilerinin bir zarara 
uğrayıp uğramadığı tespit edilememiş
tir. Fakat bi!Share keşif tayyarelerimız 
düşman sahile varmadan ve siyah per
deler arkasına saklanmadan evvel lop 
aleJ!miz altında çok mühim hasarata uğ
radılın.ı bildirmişlerdir. Bu meyanda 
1 puahılı: toplarla mücehhez bir İtalyan 
trowmriinün aıb tarafından :ıiddetlc 
yanmakla oldu.tu, Oregale ıınıfından 

bir torpido muhribinin :rana yatmış ol
duju ..., bir ıliierinin de hatif tertip 
:ran - elilınılf bullınduğu görülmüş. 
ıo.. ' 

Dahili ışıklar yarın 
maskelenmiş olacak 

- Bat ı.ntı ı inci IQfad& - mamaları için Vekillik, okullarda 

!unda ve tarife uygun şekilde ya
pılması için, İstnnbul Vilayeti se
ferberlik müdürlüğü tarafından 
teshil edilen esaslar dün bütün 
kaymakam!Jklara taınimen bildi
rilmistir. Bunlara riayet etmiyen
Ier b;,ı.kında, pasif korunma ni
zamnamesinin cezai hükümleri 
tatbik edilecektir. Tamimde, bu 
esaslar şu şekilde tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

EVLERDE YAPILACAK HUSUSAT 

derse baslama ve son verme saat· 
leriııi ııftnün ihtiyaçlarına göre de
ğiştirmiştir. 

Orta Tedrisat miiesseseleri 2/ 
kiınunuevvel/1940 tarihinden iti
baren saat dokuzda derse başlıya· 
caklardır. Ders aralan tenef!iisle
rinin ve mütalea müddetinin indi
ri1n1esiyle öğleden önceki mesainin 
saat on üç otuzda ve öğleden son
raki mütalea saatlerinin on beşi 
kırk beşte bitirilmesi temin olun
muştur. Çifte tedrisat yapan okul· 

ı - Her ev -re. tansa, balkon, tarda sabah grupları sekizi otnzda 
kapı r!l>i bllıu:,ımı ,,...,.tezleri siyah bez derse başlıyncaklar ve öğleden !!On
vcyahııt Jı:atıı ile gayet sılı:ı olaralı: ve ra okuyanlar da güneş batmadan 
hio bir ualıl<l&n wılı: sızm:>yr.ea.k •elı:Ude evvel on yediyi kırkta okuldan çı
kapamalıdır. karaklardır. Öğleden evvel ve son-

2 _ Kın'1121, san, yeşil ıribl renk ve- ra gelecek talebenin okul binasınA 
ren öriüJerle ma&kelemek yaısa.ktır. ynkın ot11rmalart ile yaşları dik· 

kate alınarak seçilmesi ve kız ta-
3 - Aparlımanlanla bilhassa menli-

lebenin sabak gruplarına alınması 
ven pencerekri-,Je bava aralıkJa.nna t.e .. 

~- tf !erin d okul idarelerine bildirilmislir. . 
sadür ~0 mu ak gibi pencere • Mc•leki tedrisat okull~rından 
tamamen maskelenmesi lazımdır. K E t·ı··ı • Ti t kulları 

ı ız ns ı u en ve care o 
~ - Aparbman, otel, cazino, ba.n r!bi saat dokuzda, San'at okullan saat 

binaların kapılaruula ve antreler1nd• sekiz buçukta derslere başlıyacak
yanan limbabnn lı:oynmavl renkle Ye !ar ve en geç on yedi otuzda biti
üzeri maslı:elemniıı olarak 80iı:aka aydın- receklerdir. 
lık venneyecek .. Jı:llde -elenmesi Bu esaslar dairesinde açılıp ka-
lizımdır. panına saatlerinin tesbiti •Yüksek 

DÜXXAN, MAGAZA VE EMSALİ Tedrisat müesseselerinde kendile-
YERLERDE YAPILACAK İŞI.ER rine ve ilk okullarda valiliklere bı· 

1 rakılmıstır. 
ı - Sokak, cephe, numara, ft.k im !!!!!'!"!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!"'~!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 

ırıöi bilbnmı ...,viratm her ne telı:iJde , 
oJUJSa oJsu:n yapılması memnudur. M Ş 

2 - DökJı:in ve maiau.larm nlriıı- an denizinde 
leri tama.men maskel~nece-lrtlr. 

(Baş tantı ı bı<I saJ"fad&) 
3 - stn.ema. tiyatro, bar ve mümasili 

gibi ummni yerle~ antrderl yine 
ın.a8ll:el~ koyu mavi Jimba De sok.a
ka aydınlık oozmıyacak şeklide olmalı-

!Jtı>AM 

Yunanlılar yeni 
mevziler aldı 

- Bat tanıtı 1 inci l&Yfada -

muharebeleri esnasında mühim 
miktarda dü<man tayyaresi düşü
rülmüştür. Düşman tayyilrereri E
pir, Kodu, Kefalonya ve garbi 
Pelop0nezde bazı şehir ve köyleri 
bombardıman etmiştir. Vukua ge
len maddi hasar azdır. 
Düşman t.orpito muhripleri Kor

funun şimal sahillerine birkaç o
büs atmışlarsa da Ingiliz tayyarele
ri gözü.kür gözükmez bir duman 
perdesi arkaımı.da kaybolmw;lar
dır. 

Yeni Meniler Alındı 

Atinada öğrenikl iğine göre Ar
navutluk cehpesinin cenup bölge
sinde harekatta bulunan Yunan kı
taatı yeni tepeler işgal eylemişler
dir. Bu muvaffaltlyetin yeni .bir 
ileri harektine yol açaca.i(ı zanne
dilmektedir. 

Cereyan eden şiddetli muhare
belerin bırkaçı, İtalyanların hazan 
anudane mukavemet gösterdiği ce
nup mıntakasında vukua gelmiş
tir. Halen Yunanlılar işgal ettikle
ri topraklardaki mevzilerini tak
viye etmektedirler. İlk hatta bulu
nan Yunan kuvvetleri İtalyanları 
mevzilerinden atmağa devam et
mektedir. Bütün cephelerde ileri 
hareketine devam olunmaktadır. 

İtalyanlar Teslim Oluyor 
Görice, 29 (A.A.) - Arnavutluk 

cephesinde bulunan Reuterin hu
susi muhabiri Göriceden telgrafla 
bildiriyor: 

Başka Bir 

GÜZEL 
Büyük Anne 

Bayan E. F. 
50 yaşında ol
masına rai!men 
nasıl ııenç ııö
rünıniw mu-

vaffak olduii:unu anlatıyor: 
cBen 51 ya;;ındayım. Dört defa 

evlenmiş 'kızııın ve 3 adet çocu -
i(um vardır. Buna raimıen ten 
ve cildirnin 30 yaşlarında bir ka
dınınki gibi taze ve nermin oldu
ğunu söylüyorlar ve bunun sır
rını öğrenmek istiyorlar. Tatbik 
ettiğim usul budur: 

39 - İKİNCİTEŞRIN 1940 

Hakkile kazanılmış bir söhret 

ALİ MUHiTTiN 
• 

HACIBEKIR 
KaraC11bey Harası Müdürlüğünden 
1. - Hara malı ft yarıeılara angaje aa:f kan İngiliz 939 dogumlu erkek "' 

dlli on dört baş tayla laf kan Anıp beş baı; tay açık arttırma ne •atılacaktır. 

2. - Artbrma 1/12/940 pazar fiin aaat on üçte Ankara hipodro n ında ya· 
placaJı: tır. 

3. - Muvakkat teminat hı:psi için be§ yüz altmış beş liradır. 
4. - Tqlann peditri.leri Ankara, i stanbul, Adana, Bursa, İznı _ 1 Sam.Run. 

ıtDnya, Balıkesir veteriner müdürlüklt; rine gönderilmiştir. 
Taylar hakkında izahat almak 'isteyenlerin bu müdürlüklere ye haraya mü. 

ncaatları ve is~in arltuma gün ve saatinde Ankara hipodromunda bu .. 
lunmalan i!An olunur. •10409• 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN VE HALK!MIZIN 

NAZARI DİKKATİNE 

UZUNLUGU 4-10 METRE.YE KADAR 
OlAN(ABDEST BOZAN) l>EtdLEM ŞERİTLERİ 
ÖLDÜRilP VUCUDTAH DIŞARI ATAN 
TAM TESİRLİ BiR MÜSTAhU.ROI~. 

S. ve i. H. V•liÖ/•lft>1n 8/1.l N" /u ..., 
24- 4- 9~o lt11ri6h' ru6şolını 6oisJır 
.- REÇE.re İLE .sArtL.ı,. -

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri Nev'i Mesaba.sı Depoz:itn 

c. 30 Fatih Küçülı: Musta!apaşa 1300.- Zemin kat ü- 36 M 2 260.-

Deniz ı..v.cılıima mensup tayyarele
rimiz Are lloyal ta"are ıem isinden 
J'll)ı:...ı.r.:k blı:lp oonasında n onu mü. 
tıealdp müteaddit hücumlarda bulun
muşlardır. Bir 1a;ry..,., grupumuz düş· 
man ul'hlıla'J'lna torpillerle saldırmış ve 
atılan torpillerden birinm yeni ve mu
nzam Littorio ınrufından bir zırhlıya 

mm ioabet ettiği rörülmüştür. Diğer bi' 
Bv 
~ ~- 8 to 1 1 dır, yeyahırt dıµnya aydınlık vemıeme. 
or~ grupumw: ~ pus p ar o ,_ . dır birin 1 

şın garp methalinden İngiliz sahil
leri civarına kadar harekatta bu-· 
lunınw;lar ve İngiliz torpit.o muh
riplerine bir muharebe vermişler
dir. İki düşman torpito muhribine 
t.orpil isabet etmiştir. 

·Muharebeı;ıin ce!'eyanı amans12 
bir ~ekilde şimale doğru in~af et
mektedir. Yunan ileri hareketi 
Pog!'adet'den şimale doğru Uhri 
gölünü takip ederek Göriceden 30 
küsur kilometre uzaklaşmıştır. 
Zannolunduğuna göre İtalyanlar, 
Pogradet'in 65 kilometre kadar 
şimali garbisin<le bulunan Elbesan
dan cenupta, mümkün olduğu ka
dar il&ride bulunan Tepedelene ka 
dar tahkim edilmiş yeni bir hat ü
zerine çekilmekte ve bu suretle ar
kalarını denize vermek gayesini 
takip etmektedirler. Eğer şimdiki 
güzel hava bozulmazsa İtalyanla
rın bu hat üzerinde de sa,i(lam bir 
surette yerleşebilecekleri şüpheli
dir. 

Ben her akşam terkibinde meş
llıur lbir cild mütehassısı tara
fından keşfedilen ve cildi _genç
leştiren kıymetli cBioceJ. cevhe
ri bulunan pembe renkteki TO
KALON kremini kullanıyorum. 
Uyurken cildi. 'besleyip genç -
!estirmekte ve her sabah daha 
ı:ıenç ı:ıöstermekt<)<lôr. Gündüzle
ri de beyaz (yai(sız) TOKALON 
kremini kullanırıım. Esmer ve 
sert ciltlilerle çirkin tenler üze
rinde şayanı hayret bir tesiri 
vardır. Mesaımelerin dahiline nü
fuz ettii?inden toz ve ııayrisaf 
maddeler ihraç ve siyah benleri 
izale eder ve a<;ık mesanıeleri 
sıkıştırır. Bu suretle cildimizi 
yum~atır ve ~zellcştirir.• 

Gülcami malı. eski CamiişeJ 
ri:l, yeni Hisaraltı sokağı No. 
Es. 9. ye. 14 ,..Gülcami cjva
rında ve Fener caddesinin 
ilk sokağındadır.> 

zerine S katı 

hane>, 4 oda, 2 
ı:of;ı, 1 tarasa, 
1 hamam. ı 

nıutbak, 1 hclıi 
mü.cehhez üç dilfman k:rovazörürıden si Wln .~I~ Jkı kapı olmalı , c 
JD(!rekkep bir dlzütama taarruz etmiş- ı k>pı ~ uman ikinci kapı kapalı 
dr. Atılmı torpillerden bir tanesinin en bıılıınnWı ..., birinci kapı Jı:q>&nclıiı .,._ 
~ giden on bin tonluk Zano Bol· man llı.iııet Jı:apı açılmalıdır. 

c. 36 Kuzguncuk Pa~ahmanı cad. 2500.- Sahilhanc ze- 488 ?\1 2 500.-

ıı:ımo -1lndan bir Jı:rovazöre isabet et· 4 - ~ilerin iiT.erlne mahıeIH 

Diğer torpito muhriplerimiz İn
gilterenin cenup sahilleri açıkla
rında 9.000 t.onilatoluk iki vapurla 
başkaca iki vapur daha batırnuş
lardır. 

No. eski 120, yeni 149,151 min kat üze
rine bjr ~at
tır. ı antre 11 
oda, 3 hol, 1 

koridor, 4 he
la, ı hamam, l 
balkon 

fili muhakkak gibidir. Yine bu hücum 
- bqta giden İtalyan Jı:rovazö. 
.rilnlln de darhal .ıiratinl indirdiği gö
rülm11f111r. 

renk Jı:lliıl yap"*'"'1aJı: ınıreti71e mu-
kelemelı: y-tır. 

5 _ Bllimımn ılölı:Jı:inlarda h..- ne te- Manşta Topçu Düellosn 
Jı:ilM .,,_ o1:mn d.ışanya a:ırdmlılı: ve- Douvres, 29 (A.A.) - Alman u-

Sima modeli ta"areler!mlz pike ya
paralı: Cendotti«i IUlıfından 6 puslulı: 

toplarl.ıı mıı...lıhez Ilı: Jı:rovazörden mü
ftkltep diler bir teı:ekkille hücum et. 
miıılmtir. Pelı: :raJan iki bombanın pat
laması !lurine düııman iı:rotazörlerln

cı.., bfrinbı ı.,zan aksamında hasara! 
,...ptldılo ııörillmllft(ir. Bütün t:ıryyarele. 
rlmlz salimec dliam!lşleniir. Uğra<hğ:ı

mrz ~......,. Bervieb gemimize 
"1ltu bubın Ilı:! lıııı.beu.eıt ibatttlir. Fa-

ruek Jimb& yalunalan memnudur. 

1 

zun menzilli t.opları dün öğleden 
. biraz evvel, Frans12 sahilinden 

HALKIN BİAYET EDECEGI HUSUSAT Douvres bölgesi Ü.Zerine ateş aç-
ı - HalJı:ııı lnıllaıuca.iı el fenerleri\ mı.şiardır. Ateş fasılalı bir surette 

de mavi ampul •en boya ile maııkelen-j iki saat kadar sürm~tür. 

Göricenin şimalirı<le ve garbinde 
müteharrik Yunan dai( kıtaatı ve 
süvarileri ibirbirini takip eden grup 
tar halinde aç ve halsiz İtalyan as
ker döküntülerini toplamakla meş
guldürler. Bunlar Yunan ordusuna 
memnuniyetle teslim oluyorlar. 
Yunan ve İngiliz tayyarelerinin 
yardımiv le Yunan takviye kıtaatı 
İtalyanlar tarafından inşa edilmiş 
güzel Arnavutluk yollarında hiç 
bir il.rızaya uğramaksızın ilerle
me ktedir ler. 

Yukarıda adresi ..., tııtsııatı yazılı ıayrimenkullerden: 

1 - C. 30 ilk taksit pe:ıJn ııerisl üç ıenede ve % 8 1/2 faizle ödenmek 
1lzere pazarlıkla. 

lı:at - hatif oldufundım bu gemi 
ıle yeniden - AmAde lrulmunakta.. 

dJr. Lıab..ı netıee.bıde bir zabit, 6 nefer 
llınill. ı neler alır :rurette, 7 nefer ha-

m -~. 
ıı.t K ti 16 - kuvvtıllerimlz .,,... 

aJar '*'";rsinda ıeJen ıa düşman 

ıı.o.n--. ~inin lıticumuna 

Mana: knb11B" da donanma tayyareci .. 

ııtım- bOları dmıal harel<ete ııeç
llllf Ye ...,.ıiertmlze biç bir haaar yapı
lııım-. 

sut 11/'lO da Jı:unetlerimiz ~en 

ım,_ taJJ•tJerin.tn hücumuna ma

- Jı:wl tc. Bu. - taaJTuıı 15 İtal
J9l tcJ;aı wLdnı terekküp eden D.c 

dalp ~e YÇllınıitır. Deniz avctla

ıımm: - ~ karlıJaımşlarsa da 
IMmlantm bir Jı:mnı taarruzlannı yap-

...... -~ıııc cılmullardır. Bunun ne

tioNI - bir ıınlılı: Att lloyal Ceınisl 

- ... c<ıiı: ,..Jı::lnme dlllen :ıc ""
dar OOwbamn ha.,..ya çıkardığı ıu tel· 
ll1elerile 16zden tamamlle kaybolmut
tar. ~ u oonn. Are Royal tekrar 
ııö<i1mDi!ıı .,. bOtün loplarfie dlişmanı 

aıütlılt bir ~ altma aldığı .,.. Jı:eıı<ii

linin ne baar ne de zayiata uğ'ramadıgı 
ıml.aşılmıttır. Bu hareklt esnasında 

7.506 tipinde llç motö<lü bir deniz tay-
7an!Si ile R. 043 tipinde diğer bir deniz 

BOY OK TARiHi 

ılirilmelldlr. Apdı: kullaıNutJanıı !Amba_ Kent sahili üzerine yerleştiril-

Siz de bugünden it>baren TO
KALON kremini kullanınız; ne
ticesinden son derecede memnun 
ikalaca:ksınız. Her yerde satılır. 

2 - C. 36 peşin para ile w açık arttırma usulü ile satılacaltlır. İhal<I 

6.12.940 Perşembe günü saat ondadır. Müzayede sırasında ·verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarıru yüzde yirmi n.isbe

kuvvetleri umumi karargahının tinde arttırmalan n mühür kullananların mühlirlerinl Noterden tasdik ettir• 

tebliği: Son iki gün zarfında İngi- meleri lmmdır. 

lan a_.....,._ miş olan İngiliz topları da Abnan 
2 - Kan.1ıJı:1ıa lııı.Jlwı yolun saiıııı ı bataryaları üzerine ateş açınışlar

lakiıı - .. Li.melle :riiriim&Jı: nokta· dır. 
nndan Hi:nmludnr. ı 

3 - J!lelr.trııı: feııerlerlnln vesaite 
karşı lalalma&ı ve bilhassa ııelen oto
mobJllere kartı tu1malan kazaya sebe
biyet .,..,.eeetlııilen bu cDıetıen ha!Jı:m 

sa,km,.,,ı•n Jhundır. 

4 - B1l -*ekımen!o nihayet 1/1%/ 
940 ııiiaüae lı:Mbr ikmal edllnıi<ı olması 
Jj.zomdır. 

O reee yapılaealı: ldtlşle ınukelen

memiııl "* prtillirıoe emre riayet elınl
yenler hattında Jr:an.11111 ta.ktba& J'~ 
taktır. 

Geresi l9ln Jı:azalara ve nıaUlıuten 
EmniJ'eıl 111idllrliliiine :ıra.zılm.,.tır. 

29.11.940 
İstanbul Valisi N. 

Ahmet KINIK 

DERS SAATLERİ 

Ankara, 29 (A.A.) - Maarif Ve
killiğinden tebliğ edilmiştir: 

lşık!ftrın karartılıp maskelenme
si ve saatlerin ileriye alınması se
bebiyle cocuklarımızın çok erken 
evden çıkmak ve akşam karanlık
ta eve dönmek mecburiyetinde kal-

ta"aresl düşürillnı;lştür. Dilşınan tay
yarelerine karşı çıkmış olan bir tayya
remiz avdet etmemiştir. 

Bu taarruzlar esnasındaki ha.tlf za
rarlarla Bervick. krovezörümüzün uğ
radığı hasar müstesna olarak kuvvetleri
miz hiç bir zıya ve hasara uğranıamış
liirdır. 

ROMAN No: 64 

Bitaraflık mesleği liz avcı tayyareleri on dü.ş.man İsteklilerin pey akçesi, nüfus 1e:zkeresl, ve üç kıt'a !otoğrana birlikte <U• 

(Baş tarafı 2 nci saYfada) 
tayyaresi tahrip etmişlerdir. . beniz em!Ak servisine m!lracaatıan. «10764~ 

Dün Arnavutluğun batı-cenu- h!!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll~mmı•!ll!ll!11!11!11!11•11 
bunda avcılarımızdan mürekkep ~ kalacak memleketlerden biri ola

cağının delili imiş. Bu bal ise İs
viçre gibi muhtelif milliyetlerden 
mütesekkil bir memleket için va
him neticeler doğurabilirmiş. 

İtalyan Hücumları Püskürtüldü 
Manastır, 29 (A.A.) - Reuter a

jansının Yugoslav hududunda bu
lunan muhabiri diyor ki: Pogradet 
mınta.kasında İtalyanlar durmadan 
hücum etmişlerdir. Buraya gelen 
haberlerden öğrenildiğine göre Yu
nanlılar mevzilerini muhafaza et
mektedir. Dün akşam muharebe 
devam etmekte idi. Pişkopeja kö
yüne karşı yap,Jan diğer hücumlar 
Yunanlılar tarafından kıolay!ıkla 
püskürtülmüştür. 

:.~ü~:;::s~~:eıes~~ft~e!~f~~ Devlet Demiz Yollan U. MüdUriUğUnden 
Tayyarelerimiz derhal hücum ede
rek bir dakikadan az bir zaman 

İsviçre demokrasiyi hakkile son 
merhalesine kadar tatbik eden ve 
ha ita bazı kanunları millet vekil
leri vasıtasile değil biz•at balkın 
reyini alarak tatb1k etmeğe muvaf
fak olan liir memlekettir. Ara2isi
nin ufak olması, kantonların mah
dudiycti. halkın azçok tenevvürü 
bu rejime imkan vermektedir. 
Mütemerkiz büyük bir devlet için 
zor tatbik edilebile<ck bu tarz bu
rada kolaylıkla tahassül etnıekte
dir. Avrupadaki harp fırlınalann· 
dan masnn ve bitaraf kalan bu ül
ke ideoloji çarpışmalarından da 
lrnrtnlmak kaygısındadır. Kendi 
haline bırakılmak şartilc .. 

zarfında yedi dü..=an tayyaresi Adalar Kış Tarifeıi 
düşürmüşlerdir. 

Bitaraflık btigün en zor bir mes
lek oldu. 

Hii•evin Sükrii BABAN 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokmaı Hekim) 

DAHILtYE MÜT AHASSISI 
Divanvolu 104 

Yunan Gençleri de Seferber 

Atina, 29 (A.A.) - 8 ilii 20 yaş 
arasında bir milyon çocuk ve genç 
muhtelif suretlerde Yunan harp 
gavretine yardım etmektedır. Genç 
erkek ve kızlar ı:niUi gençlik üni
formasını giymiş oldukları halde 
haberci, ıtfaıye yardımcısı olarak 
kullanılmaktadır. 

Yunanlılara Yardım 

Nevyork, 29 (A.A.) - YunanJs.. 
, tan<lakı harp kurbanlarına yardım 
için para toplanması lehınde Ame
rikada geniş bir hareket bruılamış
tır. 

İngiliz Tayyarelerinin Faaliyeti 

Atina. 29 (A.A.l_- İngiliz hava 

O vakitler Sokullu üçüncü vezir :idi. $ehzade Mustafa, o derece. ileri &it... 

Bombardıman tayyarelerimiz A
yasaranda Draç ve Elbasanı da 
bombardıman etmişlerdir. 

İtalyan Tebliği 

İtalyada bir mahal: 29 (A.A.) -
İtalyan orduları umumi kararga

hının 174 numaralı teblıği: Dün 
Yunan cephesinde 11 inci ordunun 
Ferrara, Suna ve Centauro fırkala
rı mukabil taarru.aa geçmişler ve 
düsmanın her türlü sokulma te
•ebbüslerini kırmışlardır. 

Tayyare filolarım12a mensup 
takriben 300 tayyaremiz, merkez
leri ve yolları bombaı:<lıman etrll!ş. 
!er ve bilhassıı Edseke ve Sopıki 

mıntakaJarırı<la askeri hedeflere i
sabetli endahtlarda bulunarak 
infiJaklara ve yangın çıkmasına se
bebiyet verınişlerdır. 

Hava muharebeleri esnasında 
düşmanın 4 avcı tayyaresi düşürül
müştür. İki tayyaremiz, üslerine 
avdet etme<mı.ştır. 

Sokun.,, Şehzade Sultan Mehmedin 
Padışah.ın en yakın gözdesi ve mahremi ti ki, vezırıA1.am ve kadıasker tayin ve Mustafanın cı:abadetlne, Şehz,ilde Ci-
&lan Sokullu bırdenbıre baş sedire çı- ederek ilA.nı hükO.met eylemiştı. hangiı·ın zıyaına şahit oldu, 
kamazd.ı. O vakıUer devletin bir usulü O sırada Edırnede muhafazasında 

Padışab, Sokullu ile Ebüssüut efendi vard.J. Bır çok tedakArlıklarla sıra takip Şehzade Beyazıt bulunuyordu. Sultan 
arasında lark görmüyordu. 

ederek mevkı alını.rdı. Sokulluya göl-e . Süleyman Nebcivan seferınden dönmek 
ruoe tecrbbeli iktidarlı vczırler sırada! üzere id1. Ebü.ssüut efendi Anadolu çocuğu ve 
bekleşıyordtL. Şehzade Beyazıt, babasına mü.teaddh Türk oğ1u Türktü. Sokullu ise bir Sırp 

Adalar • Anadolu - Yalova haltında 1 Birincil<Anun 940 tarihinden itiba-
ren kış tarifesi tatbik olunacaktır. (11380) 

İıtanbul sıhhi müesıeıeler arttırma 
ekıiltme komiıyonundan 

ve 

Leyll Tıp Talebe Yurdunun 3000 adet flrenk g';mleği imali işi açılı: ek
siltmeye Jı:onulmuştur. 

ı ~ 11/12/940 Çarş;ımba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdilrlilğü binasında kurulu komisyonda yapı1ncaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Beher gömlek dlk4i 50 kuru.ştur . 
3 - Muvakknt teminat :112 lira 50 kuruştur. 
4 - Nümune ve şartnanıesini her gün Yurt Merkezinde görebiJirler . 

5 - İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasıle 2490 sayılı kanunda ytı.· 
zıh vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminnt makbuz veya banko rnPlt· 

tubu ile birlikte belli gün ve saatte komi.ı.7ona gelmeleri. «11229' 

T YAT ROL AR 
TEPEBAŞI DRAM 

il KISMINDA 
Cumartesi günü gündüz 
saat 16 da ve 20.30 da 

Ayak Takımı Arasında 
Pazar günü saat 11 ve 15.30 da 

Akşam 20.30 da 

Ayak Takımı Arasında 

• KOMEDi YJSMINDA 
Pazar gündüz saat 11 de 

-ÇALGILAR-
Ahenk, Mandolin veaaire 
Eski§ehir: Ahenk mucidi 

S. Suat 

İ)sküda.r İkinci Sulh Hukuk Hikimlh. 
tinden: 

O sı.ralarda Avusturya seferi çıkb. arizaıarla dUzrne Must.afanın ahvaJinJ çocuğu idi. 

Avusturyanın elçılen padişahın ayağı- btldırdı. Fakat her ilasi de ayni din ile, ayni 
Yazan: M. Sami Karayel ve 15,30 da, akşam saat 20.30 da 

Cengelköyünde Bek5.rderesinde su~ 

yolu sokagında 13 No. da mukim Afİ" 
feden doğıroa ve Mustafadan olma ki.l" 
çük Hanifeye t;~ngelköy Kalnntor so" 
kak 7 No. da ikamet eden avukat Eınifl 
vasi tayin edilmiş olmakla, 28/11/940 
tarihtnde mahkemece müttel·az ıeb~ 
karara bir itirazı olanların 10 gün zar" 
ıııx:a 9401259 No. ile mahkemeye mü• 
rocaatl.art ilôn olunın. (7725) 

Aradon çok &<Çmedcn Solrullu da ye
tiştı. Düyfmaru ııerlian edip Jı:açırdt· 

lar 
ı lkbahar olunu Solrullu, tekrar Er

d•le yürildü. Tamıııvar lı:alsini ~iddetll 

ve teluar muhasara etti' Düıman fid .. 
~eUe karşı ko7du. 
Düşmaıuıı metaneti Sokullunun azmı. 

•i a.rtiud.ı. $okullu, askerinin önünde 
eenkediyordu. 

Hatta, Solrullunun atı vurulduğu hal
de, dığer bfr ata bin.erek cenee devaın 
eyl•ıniJti. 

Nihayet bin bir m!lıkü!At ve !eda
ldtrlık:.la Sokullu T~ıvan feüıe mu .. 
.. atıak oldu (H. 959). 

İkioci Vttir Ahmet Paşa Tamşıvur 
kalesi !etblnde bankalar gösterdi. 

Sokullu, Ahmet Paşanın VeziriA.zıım
Pu.in enlarında. Revan öole.rinde 

lığında Nahcıvan ee:terine iştirak etti aa ta, Anıasyaya kadar gelıyorlardı. El.. Sultan Süleyman üç bin yeniçerı ve ı:us ile, ayni mefkUre ile müteh8Ws 
muvaffakiyet kaz.andı. ı çiler yalvarmağa gelmışlerdL dôrt bölükağas.He üçüncU vezir Solrullu :imiş gibi muamele görüyordu. 

Sokullunun -•ı"yetinde, Rumeıın· ı·n ı Sok.ullu, Padışah.ın ıznıle elçilere zi- :Pıfehmet Paşayı memur etti r "'k. c-•-·ıı 
.ıı- ~ ın, .;x.t&U unun Hıristiyanlığı baw 

kaplan posUu, kurt taçlı, çekirdek mah.. yafet verdL EJçıler, an<'a~. üçüncü vezi- Sokullu, Anadolu dağlarını bir ham .. riz idi. O,. Manastırda bir kilise ocağı 
muzlu, ak ve kızıl bayraklarlle iek:ne rın zryatetıne naıl olabıhyorlardı. Bi ... le&e geçerek lstanbu.la ve oradan Filir-
kalkanlı ve gök demirli aylar vardı. rmci "e ikinci vez.ırlenn yanına ,girmek, neye yetişti. 

Bu, alaylar Sokullunun hemcinsleri sofrasına oturmak ne hadlerine idi. Fakat, Sokullu gelınciye kadar me-

VÜCllde getirerek hemcinsleriui tatrnln 
etmekten de nri durmamıştı. 

Sokullunun !lçilncil YeZ!rlil< zamanı id.I ( 1). Sokullu, Anadolu seterlennde Se!ırler!n rıcası kabul olundu. AVUJ!-ı se.I• halledilınışti. Şehzade Beyazıt, 
büyük bahadırlıklar gösterdi. turyanın sulh teıtli!Jerl kabul edildi. Nikbolı valisı Zülkadır oğlu Mehmet Türklüğ(in en parlak devirleri idi. Türk 

Sultan Süleymanın Nahcivan seferi Bunun üzen.ne padişah, ask~ tz:in Hanı bu vazifeye memur etmişti. Meh- donanması Akdenizde ha.kim idi. Frtın-
parlak. muvatfaki~tlerle netıoelenmis- verdi. Kendısi de maıyetı ve, vezirlerile met Haıl da düzme Musta1ayı maiyetin... sa kraJı, Türkün yardunile mahbesler~ 
tin. Gök K.arabağ havallsindeki, gerek beraber Jstanbula avdet etti. dekı adanılan Ve •bilhassa vezıriazamı den kurtuluyordu. 
Erzurum etrafındaki İran Beyleri )[A.. o sıralarda bir düz.me Mustafa me-- vasıtasHe yakalatmıe, Şehzade Beyazıda 

milen itaat altına alınmıştı. 1 selesi orta1a çıktı. Se!Anık tııraflannda :rollamıştı. , 
Sultan Süleyman Erzuruma geldi. biri: • Şehzade Beyazıt ta bu esırleri ve l•i-

Padişah, Sokullunun hizm.etmı takdir - Şehzade Musta:tayım... leri İstanbula yollamıştı. Sokullu, artıt 

Rönesans devri bile ıiddetindeıı Ye 

heybetinden korkulacak bir kunet ta
IUJ'Ordu: 

etmi~ti. Diye ortaya çıkmıştı. GOya; Şehzade devJetın en büyük ricah Slrasma ıir.. - Türk aatvet.i! 
Sultan Süleyman Erzurundan Amas· Sultan Mustafa ceUA'tlann elinden ka- n1ısti. Padişah en mü.hını ışlere üçüncü 

yaya fe1di. Orada bütün k~ avlanlp çıp kurtulnıuş Şimdi de bakk.J saltanat vezır; So.kullu Mehmet Pcışayı mem..ıı· 
vakit geçirdi. ıçın huruç eylem~tt. ediyordu 

(Da.l&a ...-ı J 
(1) PeoeTI olU 1, lii. 389 
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Fiat mürakabe komisyonundan 
16 numaralı il.An - Cep fenerleri ve cep tenerJe!"inde kullanılan pil v• 

ampullerin her birinden veya hepsin den ellerinde ikişer düzünP<lPı faz.UI 
bulunanlar bu malların cinslerini ve miktarlarını bir beyanname Hııe 2.12.1940 
pazartcsı günü akşamına kadar mınta ka Ticaret Müdürlüğünde fiyat müJ1l• 
ta be burosuna bildi.receklerdı r. 

Keyfiyet 29 nun1aralı Milli Korunma kararnaınesinin alt..ıncı 

ifllinadcıı illn olWlur. 
maddesiO• 
( 11381) 


