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YARIN 
Tabiatle mücadele 
Yazan: Sa!aeddin KaranakÇ1. 

ASKERT 
VAZIYET 

İtalyan cephesi ya. 
rıldıktan sonra 

Dün Yunan - ilal;yan harbine 
dair gelen haberlerin .en mühim-

, mi merkez Cl!phesinde Yunanlıların 
İta.l;yan kuvvetlerini ikiye ayırmı.) 
olduklarını bildiren telgraflır. Bu 
"Yaziyet Arnavutluktaki İtalynn 

. kuvvetlerinin imhasına kadar ıi

. debilecek bir neticenin intacına 
başlangıç olabilir. Esasen cephenin 
fİmalinde Yunan kuvveUeri tah
Jcim edilmiş, bazı ııra tepeleri şid
deUi muharebelerle birer birer 
""plederek Presba gölü cenubun-
daki geçide h.Akim olrruya ve «e
lecekteki b tiyü.k ~Mt için" bu 
cephedeki durumlar= gittikç·e kuv 

?etlendirmeğ~ çalışmaktadırlar. Ge \ 
ri çekilen Italyan kuvveUerinl 
ylldırmak için kendi tanklan-

İ run tehdidine bile müracaat o-
( Al-kası Sa. 3, Sü. 3 de) 

ı Napoliye 
hava akını 
yapıld ~ -Orta Şarktaki İngiliz 

tayyareleri Napoliyi 
ş i d de 11 e bombaladı 

---· ---
Metaksas lnglliz yar-
dımından memnun 
Kahire, 7 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetlerinin dünkü çarşamba 
ak.şaını neşredilen tebliğinde, ilk 
defa olarak, m:.nolideki asken he
deflerin, Orta Şark hava kuvvetle
ri tayyareleri tarafından bomb ar
dıman edildi/ı;i zikredilmektedir. 

(Arkası S.a. 3, Sü. 1 de) 

NA. 

Milli Piyanko dün!Kimseye gizli ik
Ankarada çekildi ramiye verilmedi 

• • 
30000 lira kazandı 

Emniyetsandığı Mü-
• dürü cevap verıyor 

M.il.H Piyangonun dördüncü tertip bi- Dünkü cTasviri E!k.Br> gazetesinde 
rincl çekillş.i dün An.karada 19 Mayıs ,Emniyet. Sandığında ikramiyeler niçıa 
stadyomunda saat 18 de yapı lmıştır. gizli wrilnıiş?> başhğı a ltında çıkan blr 

30.000 liralık büyük ikramiyeyi 183875

1 
yıwdıı, Emnlyet Sandığında bazı me

numara kazarunı.ztır. 10.0(}0 liralık ikra- mu.rlara, dJ~u memu:ı~_rdan. gizli o
ıni;:reyi lb 1133 numara Jwauımııhr. 1 !aralı: ikrnmıye ""rlldıği . ııeklmde bır 

5.000 lir.ılık ikraıni7eler 1D?2Z!I ve yuı çıkmıııtır. Dün Emnı;yet Sandı!ll 
29il39 numaralara cılcmııtır . M'!ldlirli Reşit Çavdar, bu mesele hak-

oıııs:ıa, 231'5%, 27875f, 266870, 27882J ilanda, bir mubarnrimıze ~unları iiiyle-
(Arkası Sa. 3, Sü. 6 da) ~i:r: (Al-kası Sa. 3, Sü. :ı de) 

MAHMUT YESARtNIN ŞAHESER 
ROMANINI NEŞRE BAŞLIYORUZ 

ATATORKON BURSADA ŞEREF VER
DIG.I SON BALONUN HATIRALARJ 

Biiyük edip ve romanCJ Mahmat Yesari -<;oban 
Yıldızı. rnmnnının neşir hakkı.nı İKDAM'a vennit
tir. Çohnn \'ıldızı büyük Tilık roınancısmuı berin
de bilha•sa sarfettiği son gayret ve tııdlllerle -
heser. roman, o!muştıu. 

-----

,,.. .. · .L -L---'- ..., edip ıırlıa<kşmns Nil.amettin 
~·nn..., m ....... ""'" .. ...,.. ... , ,.._ _ _._ f 
N lf Matüdı'iiaU-,. ..._.... ~ tere ftl> di:., '. - bele· da hazır buhuı.mut, iutth~ \."il ha-
~ ı.tıtiin ~ ~ ~ etnUt ve bl".'t, 
bıqıöae J<...ı- bu iıd>a ve - - '=z ~ 
th. 

BU I Ki BÜYÜK ESERi NEŞRE BAŞLIYO R UZ 
moıııınıııı ınınmmımıııll!illllllllumınıııı•oıummınnımllll!llllillmB••• 



SAYFA-! 

Büyük Tarihi Tefrika: 80 

L ESOL 
Yazan : ZİYA ŞAKİR 

Şemir, vahşiyane bir savletle, imamı 
Hüseyn'in başını bir hamfede kesti 

Ha de, .zanııır z:anı?ır tıtreyerek: fostafa) nın en sevııili torununun 
_ Sen ne duruvorsun!.. Eıiier da başını cesedınden avll'mışlar .. 

muktedir isen, sen kessene... (Muhammet Mustafa) nın busele-
Divel cevap verdi. rine cılvel!ıih olan l!erdanından 
Bu sözler, Sinanın bütün zalima- kanlar 5ızan o mübarek bası bir 

ne hi!ilerini tahrike kili ıı:eldi. Han- mızrağın ucuna t.altınıslar.. Emevi 
çerini yukarı kaldırarak İmamı ordusu bas kumandanı ÖU....- bin 
Hü.seyinin üzerine atılmak istedL Saadın huzuruna l!Ot\.ırerck: 
Fakat o da. bir anda manevi bir - Mfrüfat isteriz .... 
korkura kapılarak vücudü t&$ ke- DivC'. bai?ırnııva başlıırnıslardı. 
sildi Oldui!u yerde kalarak hare- Hıc şüphesiz ki (cinavel) deni-
ket edemedi. Jen menfur sev. ilk defa olarak 

Bu tcrf.'ddüt!e.-, kumandan Semi- Kerbela çÖllerinde icat edilmemiş
ri fena halde hıddetlendırdi ... Ya- ti. Fakat dünva kuruldu kurulalı. 
pılan tarihi cinayeti bfr an evvel Kerbela ç(;lünde irtrkaı> edilen ci
oetıcelendirmek için bu mel'un i- navet derecesinde zalimane ve yü
lerı atıldı. Derhal İmamı Hüsevi- rekkr parçalıvan bir cinayet te 
nın ;-anına dız çökerek elindeki ııörülmemısti. Bu cina yele kurban 
ire;kin hançerini onun ıı:erda.nına e:ıdenler. kendilerinden vüz mısti 
dayadı . faık dü.srnanların karsısında ııös-

0 zaman Lnamı Hüsevin, ııözle- terdikleri sebat. mertl ik. şecaat ve 
rini actı. Melül ve nemli ıı:özlerıle kahramanlıkla (tarıh '-.: beserivet) 
Semirin yüzüne baktı: in huzurunda. kanlı birer iftihar 

- Oradan kesme .. Ceddim Resu- tacı ııivmıslerdi. Bu cina vetı irti
lüllalı, oramı sever .. benı dauıuı o- kap edenler ise kendilermi. (tarih 
ramdan öperdi. ve be.<erıvet) in ebedi lanetine 

Dive, mırıldandı. mahkum etrnışlerdi. 
Semir. tıtcedı. Hançerini kaldıra- ( Arka..<t ııad 

:ak küçük bir tereddüt devresı ııe- =============:;;: 
çırdi. .. Sonra, birden bire hanceri-
ni dişlerinin arasına alarak, artık 
bitap bir halde bulunan İmamı Hü
sevınin vücudunu vü.ztistü çevırdi. 
Hancerinl ku·rıvarak, vahsıyane 
bir savletle, ResulCı.llahın sevıülı 
ha!idınuı başını, bir hamlede kestı. 

* Resullıllahın sevgili tıatıdınin 
başı, öyle bır ayda ve övle bır ıı:ün
de kesilınışti ki, Cahili vet de\''l'ın

lzmir Belediye
sinin dilekleri 

Belediye, Vekaletler
den fuara yardım istedi 

den beri bu avd.a ve .. bu. ı?Ünde bir 1 İ•mir, (İkdam mubabirınden) - &
dan~ bıle kan doküldue:u J!:Orü.l- ledıye riyasetinin hıuırlay1p Başveklle. 
memıstı. te takdun ettifi bir raporda 940 lunir 

O .l!Wl. (Muharrem) ayıııın ooı.un-
cu (.CLLma) günü idi. .. Muharrem 
ay ı , (Şehri haram) dı. Şehrı haram 
(muJıterem av) demekti. (Cuma) 
ıı:ünü Müminlerin ibadetine mah
sus okluı(u için, bır daJ"1la dalıı kan 
dölanek, (Allah) ve (Resulüllah) 
tar-alınadn şiddetle menedilrnıstı. 

(uannın neticeleri hakkında çok müfit 
bazı maJUmat mevcuttur. Bu sene fua

ra yedi ecnebi devlet, 248 ecnebi Iirm.a, 
26 .ı:esmi devlet ınü e.s~e:;eşı, 42 ticaret o_ 

Ne garip ve ne hazin bır tesadüf n:ıenn•lerde buhm.muıtur: 
eseridir ki; Kerbelanın su ıssız cö- ı. _ Ticaret Vek:ıilehnden: 100 bin 

da3ı ve 412 milli ve yerli !irnıa iştirak 
eyleını.ştır. Belediye.. muhteli.f vek.jlet

lerd•n 1941 tuan hakkında aşağııüılti te.. 

GONON 
TENKITLE.RI 

iKDAM-· 

Oturun oturdu- • • • · • l" · .. .. ""\ 
ğunuz yerde! .• llaçıhtıyacımızıtemın Teneke· 

icin tedbirler alındı Buhranı 
Sıhhiye Pt1üsteşarı dün ecza de- Kalmadı 

Tan gazetesinin 31 birincitevin 
tarihli saytSında Ulunay imzalı bir 
tiyatro tenkidini biraz geç okudn1ı::. 
Bu tenkidiıı altmdaki nota da iliş
mekte ceç kaldık. Fabl keadi nok
saaıaı bilmeden başkalaruaa ders 
vermeğe kalkışanlara ders vermek, 
g~ de oıs., zararlı değildir. 

•Tan. gazetesinde Şehir Tiyat
rosu san'atkirlarıaa hiU.p ıeden 
Ulunay iınzah net şu satıılarla bi
tiyor: 

•Ne zalllaa isterseııiz. •ere.le is.
terseniz, ne mevzu hakkmcla is
tersl'niz, size ders Term:ej'e haz.ı
rım. Yalna şunu biliniz iri, ilim 
kimsenin ayJtiıa. l'İtınez, ayağıaa 
~tirir. Bekliyorum.• 

Vay efendim vay!. Bu ne yük
sekten atış!. •Herkesi ayal:rna ge
tittn bu ilmin. sahibini hele bir 
yokh,yalım. 

«Bir Ana . es!"rinin temsili hak
kındaki tenkidinden ~ cümleyi a
lıyonını: 

•Epinet Kabadayısı, Mahalle 
Kahvesi, İki Ördekler gibi enfes 
komediler yıuıın Trislan Beraar ... • 

Herkese dus verme;:-e kalkan 
münekkidin ilmi •Les deux Ca
nuds. ı ·iki Ördek!.,... diye ter
cüme etmesinden belli!. •T. Ber
nard. bu eserine ad \'Crlrkcn «ca
nard kelimesini mecaıi m5.nada 
kı ~lanmıştır. Muhterem alime ha
tırlatJılım ki - bu belki kendisine 
verdiğin1iz son ders oiur - canard'
m mttaıi mi.nası •palavratt, yaw 
lan haber n~reden ı:aııete• dir. E
sasen eserin sade i~minl okuma
mış olanlar bu eserde, ördeğin 
mevzuu bahsolmadığını, bir tek 
adamın, siyasetleri taban taban 
ı:ıt iki gazeteye, kimsenin haberi 
olmadan, müstear adlarla başmu
harrirlik etmesinden doğan tuhaf
lıklara yer verildiğini bilirler. An
cak yüksek perdeden atan dik•iyo
ncT ulemasıdır ki, •İki pala,•racı 
gozc!b yi •iki ördekler• diye ter
cün1e eder. Bu da me~eli. •ne şe
ker adanı!. ı «Quel sacrc homme .. 
diye Fransızcaya tercüme ebnek
ten farksızdll'. •Ne seker adam!• ı 
böyle tercüme eden birinin de: 
•Size Fransızca ders vereyim, fa
kat ayai'lllla geliniz! • demesinden 
daha gülünç bir teklif de tasavvur 
edileme%. 

poları sahiplerile bu işi görüştü 
Şehrimizde bulunm Sıhh~ Müsleşan Amn Aramı reislillııde bütiin ecza 

depalan sahipleri İstanbul Sıhhiye Mttdürlüğünde bir toplantı yapmışlar ve 
mcmlelcetin iliç ve müstah"Ee.rat ihttyacı üzerinde &Orilşmüşlerdir. Müsteşar, 

depo •hipıerindeo. eUıerinde bulunan stoklara ve ne cins il.lçlardan ne mi.ktar 
ihtiyaçları olduğuna ve memiettetin biitün il.!ıç nevileri Ü&er.Lllden ne kadar ih
ÜJ'acı bulu.nduluna dair birer beyanname istemiştir. Bu beyannaıneler en 

kısa bir uma nda Vekalete gOnderilecek:t.ir. 
Almanya, İn&iltere, İsviÇ't'e ve Amerikadan illç ve mü.,1.ahurat getirilme

si temin olunmuştur. Vekilet yapacağı tahkikatta öğreneceği mem~t·kct.in ihti
Y11Cına göre derhal sipnrişler verilecek.~. Şirıtdjrtıem ~ ~ tlıi

ten VCJ'a aulan bir çok ilaçlar üzerinde ~ ftl'il.miıtir. 
Gelecek i15.tlann maliyet fiatı Vt-kllet 'tlııra6ndaa Wbit GlUlltıMalt ~ sab.f 

fiatları tesbit edi1ere\t, bundan fat.lafll • temin edilecektir. 

Belediye iie ka-/Hindistandanikiı 
saplar arasında- ı milyon çuval 

ki ihtilaf satın alınıyor 

Kasaplar et nakliye ücre
tinin indirilmesini istiyOI' 

Et nakliye ücretlerinin Beledi-
yece canlı hayvan başına alınır:ıı.
sı kasaplarla Belediye acas:nda bir 
ihtilafa vol açını.ş ve bu ihtilli Şü
rayı Devlete intikal etmi;;tir. Ka
saplar; bu ücretle rin, kesilmiş 
hayvanların k.ilo.u na.an dikkate 
alınarak t.ahalı:kukunu isternekte
dırler. Şurayı Devletin vereceği 
karar neticesine kadar bu ücretle
rin ka.>aplardan emınetcn t~hsil 
olıınma.s ı kararlaı;tırılm ı · tır . 

Bu çuvallar bir ay içinde 
l:eg!jm edilecek 

U.~u: olan bazı mallan Hındıs
tandan temin ctmege girlcn Ticaret V&
kI1leti · tandard~yon mudur m\ıavini 
Turhan, bi rkaç güne kadar An.karaya 1 
dönettktir. A!Akadarlara gönderd1g1 ma 
lfımata göre, H . • distar.daki miiessesc- .. 
lel"den 2 nıiJyon çuval satın almıştır. 

Bu çuvallar mukaveleye ıöre. bir ay 
içinde teslim ediJml§ 0!3ca.~l:ırd1r. 

BELEDiYE --

Fiat Mürak•be komis 
yonu ith•latçıl•rın kir 
nisbetini tesbit etti 

Oto11 bil lastiklerine da 
Pazartesiye fiat konacak 

Fiat mürakabe komu· 
yonı.ı J ün topl.annııı ve 
lngiltaeJen ....,. ZZ f,in 
santlılr tenck-U. illtol.it
çılar tarahnılan pi,-ya 
yüde 15 lıiiTla salılmaaını ı 
llııararlaftırntlflrr. Teneke
lain ikinci oe iıi\iffcii el
lere geçmeai ilıtu-li ol.
ınowlığmdan yalnuı: top
tancılar için kar ni.beti 
tabit eJilmiftir. 

Yine lngiltereJen gelen 
miihim milttartla otomobil 
lcütiiine Je pa-.-tea gü
nü kar nübeti tayin e
dilecektir. 

ADLiYE vo POLiS 1 
Bir otomobile 
tramvay çarptı 

Diğer taraftan pazar yerlerinde ı 
çalı~an sey.var kasaplar da her ,qün 
saat 12 ve ka<lar mezbahadan en 
göııderilmedigini ~ ikayet etmiş
leı·dir. Vali ve Beleuiye Reisi Llıt
fi Kırdar bu şikayetin ehemmiyet
le tahkikini alikadarlara bildir
rnıştir. 

Taksim k!§la.sı önündeki 
c-~ino ve l:ahTelcr 

Taksim koşlasının önünde bulu
nan tramvay caddes indeki kahve 
vı: gazinola;-Ja diacr tahta aksa
mın Beledıyece istimlak olunup 
yıktu·ılınaı;ı kı<rarla:;tırılınc,t.r. 

Otomobili tamir eden 
ağır yaralandı 

ViLAYET 
Kemeraltının yükseltil

mesine karar Terildi 

Fatihte: Çarşambada oturan 2046 nu
maralı ot.oınobil sahibi Nesimi, evvelki 
gece, saat birde Beyoğlunda. Meşrutiyet 

ı cad :-le.s· nde patlayan otomobilinin lhti
ği.ni tamir etmek i.izere inm~. otomo-

lündc, bu büyük ve kanlı haıle ce
revan ederken, (Şam) ve (Küfe) 
camilerinin muhtesem minberlerin
de hutbe okuvan hatipler, (Resu
lü Ekrem) efendimiz.in risalet ve 
nübüvvetlerini haykıra haykıra i
lan ediyorlar .. Ve o (Resül) ün 
rnuslümanlara tebliğ ettı~: 

lira yardım. Fuar işlerinin 2490 sayılı 

kanun hükümlerinden isUsna.sı .• . Fuar:ı 
ıştirak etmiyeo. büyük tiau-et evlerinin 
ı;irak~rinin tem.ini ..• 

Ey Ulunayın ilmi ve ey ilmi teıı-
kidler yazdığını iddia eden Ulunay, balyan Konsola.o Valiyi 

Eminönündeki · kerneraıt.. run 
vükseltilmcsi ve buradaki lrotu
arlacın da asfalta tahvil olu.nma
sı kararla:,tırılıruştır. 

bilin önüne geçerek tamire başlamıştır. 
Bu sırada, otomobilin arka tarafından 

gelen 2869 numaralı vatmanın idaresin. 
deki tramvay, otomobile carpmıs. oto
mobil hareket etr11ı, Nes:ımi. otomobi
lin altında kalarak ·muhtelif yerlerin
den agır surette 7arala.nmıştır. Yaralı 

Beyo4lu Beledi7e hastanesine kaldınl
mış, vatman yakalanarak tahkikata bas
lanmı..hr. 

- İnnalWıe ve'mürü bil'adli 
vel'ihsiin .... 

Aveti kerimesini okuyarak, Re
sulüllahın mübarek lisanından: 

- Allah. size. adalet ve ihsan ile 
hareket etmenizi emredivor ... Ada
letten avnlmavınız .. merhameti el
den bırakmavınız .. sefkat ve ihsan 
ile hare.ket edini~. vakın yoe uzak 
akrabalarınıza ve bütün ehli is.la
ma ıvihk ediniz. divor... Zulmet
mekten, b~kalarına zarar verecek 
harekcll<!rden. fena düşünce ve te
şebbW.lcden ha7.tt etmenizi bildi
riyor. 

Dive. !ervat edere!<, Allahın em
r~'li te-bliğ evlivorlard.ı. 

Fakat bu emirler, sadece min
berlerdeki hatiplerin lisanında kal
mıştı. ( Resulüllah) ı.n Hilafet mev
kı ınde oturan (Yezid) in haris ve 
menfeatııerest köleleri. bır vaşında 
çocuklardan baslıvarak (İı.li Re
sül) den, (Sehabei Güzin) den, hak 
ve hakikat u&unda aziz canlarını 
f!'da etmekten cekinmiven (hakiki 
Mümin) !erden vet.ınis bir kişi ııe
hl t ettikten 80flfa. (İ.lı:i cihanın 
serveril, (bütün inııanivet ve me
deniyet alemınin din ve fazilet 
rehberi) olan (Haueti Mu.lıanımet 

2. - İkmal Vekaletinden: Memlelı:e
Lin iktısadl bünye.;inlıı 9U fuarında ta-

olul"un olurdui-unuz yerde! .. Siz- ziyaret etti 
de esasen kimsenin ayağına gide- Şehrimizdeki İtalyan başkonso-
cek mecal yok!.. !osu dün Vilayete gelerek Van ve 

Seltimi l=ct SEDES Kı d · mamen tebarüz ettirilmesini tem.inen Belediye Reisi Lütfi r arı zıya-

bütun büyilk sanayi mllesseseleriınizin 7-==~=======~=~~J' ret etmiş ve l<endisilc bir müddet 
uara 1'~-. erınm ı.a:nını.. . 

1 
ı · "-Ll · · ~ · · 1 1 görü:ımüştür. 

3. - llt!lnaka1't Veklletinden: 941 tu.. P Y A S A ---o---
•nna maı..ua pullar tabeıtlrilmcsi... _ D E N I Z 

4. - Maliye Vekiletinden: 100 bhı 
lira yardım edilm"8i.,. 

5. - Dahiliye Vekaletinden: Vilayet
lerimizde mevcut san'aUW.rların İzmic 
fua.nna iftirak.lerinin temini .. . • 

8. - )Ualıf Vekllelinden: Maarif m!L 
zsinin inhl~p müzesi halıne i.frağı ve 
Killtürpark: dahilinde bir antikite mü-
zesi .ı.nşası. 

7. - Zlnıat VeUletinden: 15 bin li-
ra 7ard.un. 

İzmir Belcdiyfı6i, 941 fuarının şimdi
ye kadarki fuarlardan mükemmel olma. 
n için ıimd_iden haıırlLk.Lara başla

mıştır. 

İzmir vilayetinin tohumluk 
buğday ihtiyacı temin edildi 

İzmir (İkdam muhabirinden) - İzmir 
Vl.liyetinin bütün kazalannın tohumluk 
buğday ihti.7acı temin ed.ilm ışlir. Ziraat 

Bankası, tohumluk ihtiy•cuıı ka.rşılaya
ctllı: nisbette buldtl7 satın alm"I bulun
nuıktadır. Bu buğdaylar selelttöc olan 
ımnlakalarda ııelcktörden Ce<;irildikleo 
sonra alikadarlara clabWaca.lı:tır. 

Oün şehrimizden 100000 

liralık ihrıcat yapıldı 
Dün şehrimizden 100 bin liralık 

ihracat olmuş, muhtelif meınleket.
lerc kum darı. fındık, tuzlu balık, 
kuşyemi giinderilmiştir. Bu ihra
catın mühim bir kısmı dövizle ya
pıhnıştır. 

Samsun Hububat Birliği 
Iaivedildi 

Samsundaki hububat ve yağlı 
tohumlar bırlıC,<i lal(vedilmı.ştir. 
Birlıl(ın vazıfesıni bundan sonra 
şehrınıizdekı b'trlik görecektir. 

Londra üzerinden 
gönderilen çekler 

Şehrimizdeki bankalar tahsilii
tm uzun sürmesı yüzünden Lon
dra üzerınden gönderilen çekleri 
kıılbul etrnemektedırler. * Dün Bulgarıstandan 250 ton 
mangal kömtıru gelm.ıştır. 

Dün sabah bir motör battı 

Dün s:>bah saat 8 de Çu.bukluda 
bir deniz kazası olmuştur. Rıdvan 
kaptanın idaresindeki Demirlıisar 
motörü sis yüzünden önünü göre
memiş, Çubuklu ıı:az depaları ö
nündeki iskelede bağlı bulunan 
Mudan.va limanına ait Mehmet 
kaptan idaresindeki motöre çarp
mış ve batmıştır. Nüfusça za
yiat olmamıştır. 

-----<>-

Belediye cezasına çarpılan 
eanaf 

Emniyet Altıncı Şube memurla
rının yapttkları 1;.ontroUerde, tcam
vay yurürken binen . ve inen ~· 
kıı;i. nızarnlara rıa:c'et etmı
yen 10 soför, 14 muhtelif esnaf ve 
ıo fırıncı yakalanarak: haklarında 
ceza zapt; t:;tulmu.ştur. Muhtelif 
fınnlarda da 157 kilo tartısı elcııik 
ekmek bulunarak müsadere edil
mıstir. 

4-,,_ __ i KD A M'111 Uzun HikAyısi - Ne ıtülüyorsun be! .. 
- Hiç-. Gıcık ~idi de ... 

Bnt: 
- Evlenmiyecekler! dedi. 

Yazan: TUrkçesi: -il-
- Haydi sersem!. 
Ve adam güle güle waklaştı. 

C. Lömonye SiS 

HaTalandırma tertiba.b 
Taksim Belediye gazinos u salo

nunda koku ve dumanları izale i
çin 18 bin lira sarfile havalandır
ma tertibntı ya'Ptınlacaktır. 

«Aynur» sineması kapatıldı 
Aksarayda •Aynur. sinemasının 

<luvarları çatlak ve bina mailı in
hidam görüldüğlinden dün mahal
linde Belediye mühendisleri tara
fından bır keşif yapılmış ve sinema 
dün ak;;am kapatılmıştır. 

Ayvaosaray - Defterdar 
yolundaki mezarlık 

Ayvansaray - Defterdar yolu ü
zerinde bulunan Yavedut mezar
lığının önüne duvar ç"kı!mesi
ne başlanmıştrr. 

---o--

MOTEFERRIK 

500 muhacir &eldi 
Dün Ro;anyadan şehrimize 500 

kadar muhacir gelmiştir. Bunlar 
muhtelif mıntakalara yerleştirile
ceklerdir. Ramanyadan gelınek i-. 
çin hazırlanmış <ılan bınlerce mu
hacir ve&a.it beklemek~irler. 

Bu - lqilizJer 40000 
ton tütün alacak 

İnıgilizlerin bu yıl memleketi
mizden 40 bm ton tütün alacakları 
Mber alınmıştır. İngilizler geçen 
sene aldı~kan tütünlen çok beğen
mişlerdir. 

Bandırmada yeni bir 
liman İllf'l ediliyor 

Noel yortu•undan birkaç gtin 

-#\evvel Baraklara zayıf bir adam 

'-••••••••••••ıı:ıı•••••••••••••••'ll geldi. Hayvan alıcısı idi. 
du. Balt girwe kalktı ve danldı, Kard~ler ikı domu• çıkardılar. 
artık onsuz yaşıyamazdı. Başka er- Besli hayvanlardı. Pazarlığa ko
kek istemiyordu. Eğer Balı kocası yuldular. Pazarlık uymadı, 

Bast e\'e döndü, karde~ini bnklıı: 
- Bir şey duydum dedi, sen 

Tonva ile evleniyormuşs1111? 
_.:Anlamadım? 

Ban<lırmada yenı bir vapur iske
lesi ınşa edilmektedir. İskelenin 
kazıkları çakılınakta olduğundan 
Band:rma limanına girecek vapur
ların sahile yakın ııeçıneleri mene
dil.mış tır. 

Ormaııda Balt çocukları görüııce 
merakla yanlanna geldi. Büyüğü: 

- Annem yolladı, ekmeğimiz 

yok! dedi. 
- Ne )apayun! Terzi de benim 

ıibi ralı ·sın! 

- Hasta, çalışamıyor. 
- Haydi, çekin arabanuı! .. Ek-

mek yerde.o bitmez. 
- Para ver. 
Balt yerden bi rka~ havuç lr.opar

dı, çocukJara attı, :,unra arkaların
ılan seslendi: 

- Benim için bir şey söyleme«i 
mi? 

- Seni bekliyor. 

-ll-

ol aydı onu parasız, aç bırakmazdı. O sene elma ağaçlanna bir has-
Bu geceden sonra her gece bu- talık geldi. Bas( lıer uğursuzluğu 

lusmaf{a ha ladılar. Kocasındıuı çe- ölüye atfediyordu. Bir snbah ölü
~~omjyocdu. j nün üstüne kurduitlnrı ambara gir

Bir gece geç \'akit eve döndü, di ve kendi kendine söylendı: 
kapıyı çaldı, çolıdı, a~an olmadı. _ Zavallı llaJn!. Senin ölümün-
Bunun üzerine Balt ahırda yatlı. d benim kabahatim vok s · be 

Erte.i sabah kardeşi Basta: c . . · · eru n 
E - k 11• • b' öldürmedını. Katıl Balttır. - ger catıLn ıynıe ı ıse ır 

-14-

- Tonya kendisile evleneceğini 
her~ ese sOy]üoyrmu · .. 

- Bu senin üzerine vazife ie
~il. Canını khninJc isterse onu.ala 
e\o·Jenirim, istersem Tonya ile ev
lenirinı! .. 

Bası bu kadmm na•tl olsa evle-
rine gireceğine inandı. 

- Kendimi ülqürürüm! .• 

Küçük Haberler 

* Çamaltı tuzlasından bu yıl 150 bin 
ton tuz istihsal edilmiştır. Balı güldü. Bast kızdı: 

- Beni ölümle tehdit 
herkc~c sö)-li}· eceğim ... 

ettiğini ı * Adliye VeklleU, Adliye teşki~t ka· 

daha kapıyı gilitleyip ~·atma! dedi. 
- Ne bakla? .. Ben evimde oturu

yorum. sen geziyorsun. Bir gün Basta bir arkadaşı 
du: 

nununa miitenaur olarak cez.a ve hukUk 
homur- usulu muhakemel~ri kanwılarile hılldm

ler kanunlarını tadile karar vermiştir. 
V~kAlet bu husustaki haı1rlıklan.na baş. 1 

Balı omııı oilkti. Bast 
dandı: 

sor- Ho~·nı kimin öldürdüğünü 

- Ö leyıe ayrılalım, ayrı otura
lım. 

_ Ötrldni ne yaparız? 

Bas! .ıldü. Balt •Ö> lh·ecek liıf 
bulamadı. 

- Düt:ün ne z.:ınıan? 
- Ne _düğlinü'.' 

- Balt ile Tonyo ne zanıan ev-
leniyol'; l'nkında e\•lcnecckle.r
mış. 

berk~' bilecek. tamtŞhr. 

Balı bir müddet sessiz durdu, * lstıınbul Parti ı.,kllAtma ait iller 
sonra: 

- Tonya ile 
dedi. 

h:ıltkında al..akadarlarla •..emaslarda bu
cvlennıi)·cccğim! 1 ıwımak üz.ere Ankaraya gitmif olan 

ı Parti r•isi R<::;at Mımaroilu. şehrim= 
(Arkası van) donnıu.,tür. 

Dilencinin katili tenif 
edildi 

Sultanahınelle yıkılan Adliye binası 

arsasında dört beş &ün evYel HaYVa 
adında 86 yaşında bir dilenciyi parası. 
na tamaa. n.gı.rtlğından bıçakla k:etierek: 
ölduren YugosJvyalı Remzi, dl.in Adli
yeye verilmiş, Dördi.ınctl Sorgu hllim
liğinde !'Orguya çelı:ilmil ve tevkif edil· 
m~~. 

Şirket vapurlanndan 
bardak calan cocuk 

Dursun A 1i adında bir çocutun Şirk.et 
büfelerinden bardak ve saire çaldığı 

anlaşılını.ş, son defa ecne bir bardak 
~brken yak::ılanmıs, Adliye1e verilmi~ .. 
tir. Dursun Ali, yaşı küçük olduğun~ 
dan, dün, hafi celsede, Sultanahmet bi
rınci sulh ceza mahkemesinde muhake. 
me edilmiş, iki ay hap::.e mahkUm ol
muştur. Dursun Ali derhal tevkif edil ... 
miştir. 

Arkadatının para ve 
elbisesini çalmıı 

Tahtakalede bir banda <>turan 14 ya
ŞUıda Mehmet, ayni handa aıi<adfı Ah
ınedin beş lirasile bir kat elbısesini caJ.. 
m'f, yakalanmıı, Sultan.ııhmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde gizli celsede 
muhakemeslne ~la.nmlj ve tevkif e-
dilmiştir. 

Bir otomobil direğe çarpb 
iki kiti yaralandı 

Rumelibisamda oturan Must.afanıo 
idaresindeki 2200 numaralı otomobi~ 
Karagümrükte eski Alipa~ durağında 
tramvay direiiııe çarp~, otomobilde 
bulunan :Mübeccelle Hayilt kol ve diz
lerinden yaralanmışlar, otonlObil ve di
rek hasara uğramıs. lllU5ta!a yakalan
rak tahkikata başlarunışbr. .. 
* Tophanroe oturan Nureddin adın

da birisini, sokaktan geçerken kavga eL 
!iği Nerim:ın aduıda bi rk.adm !alla ba
şından yaralnuştır. * Sabıkalı randevuculıı.nlan >.ne 
Nimetin Şişlide, Ferjdenin de Kum.ka
pıda randevu eVi işlettikleri zabıtaca 

haber' alınmıs, her iki eT bL>'llarak bazı 
kadın ve erkekler bulunmut. evler ka
patılmış, randevucular hakkmda taltıba. 
ta bqla.11mıştır. * Şişlide bakkal Vasilin düki<Anm
dan bau ~f'Y ler çalarkea yakalanan İs
t i.ra li Yedınci. Sorau hikiml.iiıne verd-
ml~t.ir. 

DIŞ 

POLİTİKA 

ltalganın 
lıareketi 
Yazan: Prole$Ör 

Hüseyin Şükrü BABAN 

talyanın, ıörünürde n1u
ayyen bir sebep olmadığ~ n halde, Yunani>tana taar-. 

rnzu her tarafta hayret uyandır·. 
mı.ştt. İngiliz Baş\·ekili Misler Çör
çıl diiıa kısmen tahlil etme.ite ça
lıştığım son nutkunda bu noktaya 
da temas ebnektedir. 

Bu lıattketi izah için Çörçil iki 
mtl.bteli{ fikir serdetmektedir: 

1 - İtalya diktatörü belki (La
n!) in Alman fntihi ile yaptığı 
parlak flörtlerden nem kaparak 
bir harekete geçmiştir. Bu şıkta l
Wya Avrupa kıt'asında muazzam 
bir Alman - Fransız ittihadı karşı
sında kalmaktan endişe duymak
tadır. Filfıakika bütiiıı İtalya tori
hi ~iden gelecek bir Cermen is
tilıisına kar,ı tedafüi tedbir almak 
kavınsile doludur. 

ltal7aruıı gayesi Adriyatök deni
zine iri.kim olmak bulunduğuna ve 
burada da Avusturya . Tir.reste ta- 1 
rik:ile niifuz icra eylediğine göre 1 

Avusturya - l\1acaristanın inhiliıli\ 
siyasi ,;ayesini teşkil ederdi. Maa-1 
111afih bu in.hilal çok kuvvetli bir ' 
Cermen unsurunun Adriyatiğe ka
dar gelmesini müstelzim olursı 
bittabi bunu hiç göremezdi. Diğeı 
taraftan İtalyanın Fransadan da is
ti)'ttekleri vardı. Tarihi bir takını 
haklar ileri stirilyordu. Rıusile ve 
istiyerek Üçüncü N apolyona ı.,... 
kettiği Nis ve Savva11 istirdat ll1" 

ı<munıı Hrabaten izhar ediyordu 
Biııaenaleyh bu gayesinin tabak·. 
kuku için Almanyaya yak.la~mıştı. 
M'tistemleke davasında da en bii
yük hizmeti Bitler yapmıştı. Ra
b~- işinde harekete ~tirilm.ek i~ 
tenen Milletler Cemiyetinden Al
manya zaten çekilmiş bulunuyor•, 
du ve Berlin ricalinin bütün te
veccühleri Komaya miitettceihti. 
Çünkü Almanya o tarihlerde Av
rupada infirat ve tecerrüt halinde 
idi. Rusya ile münasebatı düıı:gün 
değildi. Fransa Ver.<ay ahkimırun 
tamamen tatbiki kay,;ısile müte
harrik bulunuyordu. İnriltere, da
ha ziyade Berline mülayim olmak
la beraber, Fransayt bütün büfüa 
terkedemiyordu. Binaenaleyh Mu
solininin muhabbet Ye ckıstluğıı 
Bertin icin ümidin fevkinde ili< 
niınetti. Maamafih R4ıma daim• 
Berline ihtiraz ile yaklaıımı tır. 

Bogün mihveria rasanetine 
ra~en bir Bitler - Petain an· 
!aşması İtalyanları likayt bıra
kamaL Ana•atan ve renis müs
temlekelerile ve henliz mahvol· 
maktan nzak menabiile Vl'ii adam· 
lan Nazizmle itilaf edttek olurlar
sa İtalya ittifııkının kuvvet ve siıl
deti muhakkak mthit ~tinden bir 
parca kavbeder. İste İn,;iliz Boş
vek.ili Yunanistana yanılan taarru· 
zun bövle bir endiseden do~ıuf 
bulun,.:;ası ihtimalini d~nüyor. 
Bu ~urctle Fransız - Alman uzla~
masına mukabil Balkanlar4a bazı 
teminat elde tutmağı ihtiyata mu· 
vafık görüyor. Berlinin her mu
safferiyet ve galebesi Roma ve 
Moskovada yeni bir takım rehine
ler elde bulundurmak ihtiyacını 
do~uvor. Yalnız buj?iine kadar 
ıcelen haberlere göre rebiıaeye el 
koymak ve rehini emniyet altın• 
almak öyle zannolıınduğu luıdor 
kolay görünmüyor. Eleulcr kendi
lerini siddetle müdafaa etnıckte
dirler. HaUi bazı noktalarda ta· 
arruz bile mevzubabistir. 

Z - Mister Çörçil ikinci bir ihti· 
mal olarak da bu hareketiD ınih· 
vercilcrin henüz malüm olnuyall 
berha~i bir planlarında İtalyanla· 
nn kendilerine terettün eden rolii 
üzerlerine alarak teşebbüse giriıı
miııı olmaları hosusDDu ileri sürü· 
yor. 

Bu ikinci planın mahiyeti v• 
sümulü hakkında İngiliz Ba~veki• 
linin nutkunda hiçbir işaret yok• 
tur. 
Downiııa; Street misafirinin ;üy• 

!emesine rağmen başka ihtirnallef 
de hatıra gelmez değildir. Yeni bit 
buhranın başlangıcında herhangi 
büyük bir hastalığın bidayetind~ 
olduğu gibi buhranın biraz seyrin' 
takip ebneoini beklemek ve ancak 
ondan sonra t~is koymak dol<· 
torların iyi adetlerindendir. Mister 
Çörçil ayni yolu tubıtuş ve gayeı 
ihtiyatlı bir lisan kullanmışhJ'· 
Yalnız şu cihet muhakkaktır ki İn
giliz Basvelrili daima İtalyadan da• 
ba ziyade istihza karışık bir lisan: 
la bahseylemektedir. lusolin~ 
mılcriıı bir tabii ve peylı.i gibi laS' 
vir Nihııektcdir. İngiliz donanma• 
sının bir türlü Akdenlzde İtalynO 
filosu ile, bütün taharriyata ra~· 
men, ~ılaşmağa ınuvaffak ol.:ı' 
madığınm ifadesi bu cümledondıt• 
Londra gneteleri de evveli 11•1• 
yanın ezilmesi fikrinde musırdı!"' 
!ar. Harbin bu salbasında İtaly·ıY~ 
husumet Alrnanyaıunkine galip il" 
bi görünüyor. 

Ha.eyin Şülrrii BABAN 
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Bulgaristan da 
geni bir kanun 

~='"""~~===/ C b l ""ff ..,k M. Zeketıya ya 

B k·ı d"" e e U ar.. bir dera! 
aşve 1 un ada· oluyor · · ... Yazan: NIZAMETTlN NAZu 

Hükümdarlar vemeş'umrak
kamlar-Abdülhamidin Sakız 
Ohanes Paşaya bir iltifatı .•• 

Yazan: HiKMET NiSAN ispanya e 1 ç İ- Bay Zekeriyanın dünkü yazısuı
daki teşlıis yanlıştır, Ansiklopedi· 

M Sı"nı" kabul C.._lİI• İngilizler bu İŞİ ıüratle clye telkininin manasız ve telôşı· r ve 2 rakamlarının, bu rakaınlan ta- hanes Paşa mabeyne celbedilir ve hiç uıevı·•,erı'n hukuku b h d d d .. ı b. . • l nın ey u e ol uğunu a soy e- fi.Yan hükümdarlara ~earnet getirdiğine ummadığı bir anda huzuru şahaneye çı-
t. h d 'd d · J • A) B ılırınıye ça ışıyor mek doğru olur, inanmak lazım geliyor. Zamanımızda, karılır. Abdülhamit, büyük şöminenin 

1 e 1 1 J O r Ankara, 7 (A . . · - tlf" f · N ka '----1. k b lı Madrit, 7 (A.A.) - Ste ani ajan- e rma.....-• .,.. onu•uyor u tabii bir ölüme kavuşan Mmr Kra Bi- ·önündeki l<oltuğa oturmuş olduğu halde 
Sofya, 7 (A.A.) - Dahiliye nazı- vekil Doktot" Relık Saydam sından: AJ.gesirastan bildirildiğine vatandaş! Bunu Türkçe bilnıeyi~i- rinci Fuat müstesna, Yunan Kralı Birin- Pasayı kabul eder ve hemen söZe hat-

rı, Bulgar m!lletinin müdafaası bu gün ıuuıt 11.30 da 8QfVe- göre İngilizler, Elpanon ve Cebe- ne hamletsem, biliyorum, kimse i- ci Georges Selanikte; Yugoslav Kralı Bi- ıar: 
hakkır:da padamcntoya bir kanun k-l tt• l•panya elçisi Marlri Jüttarık'ı liberik yarımadasına bağ- tiraz etnıiyecektir. Türk dilini bu rinci Aleksandr Marsilyada katledilmiS- - İzzet Paşa ile ıı:örüştünüz. Vaziyet 
proıesı takdım etmiştir. Dua e t d Nantouillet'yi ka- Jıyan berzahın kazılması ~ini bi· kadar berbat konuşturan bir ba.ııka ıer, Bulgar Kralı Birinci Ferdinand, Ro- malüm. Paranın yanıı te&limi matlup ... 

Bu bımn projesinin birinci kıs- ' pra • ~ tirmek üzeredirler. kalem hudutlarımız içinde güç bu· manya Kralı Birinci Karo! hal'edilerek Bu işi dirayet ve ehli,yetinize havale 
mı, yll'bancı memleketlerden mad- bal etmiftır. İngilizler, bu suretle İngiliz müs- lunur. Fakat bayır; Zekeriyanın vatanlaruu terke mecbur olmuşlar, ıe.. ediyoruz ... 
di veva ideolojik yardıınlar gören =-==~======".:"~-;""= tahkeın mevkiini ada haline ve dünkü yazısını kar1nakar1şık buJu- ne Yunan Kralı Birinci Aleksandr, bir Ufak bir aramdan .onra. ayağa kal-
gizli teşekkülleri menetmcktedlr. , AF R j K A H AR B 1 binnetice yanaşıl.maz ve dokunul- ı;uın telif zafından ileri gelmemek- maymun tarafından aırılarak zehirlen- j karal< Paşaya ~ 

Kanun projesinin ikinci kı~, maz bir hale getireceklerini ümit ted.ir. Bu hal düşünce ayrılığının diği gibi, Karadağın ille ve son Krail ı - rur çok senelerdenberi hazinenin 
Ya-budilerin hukukunu tahdide ta- 1 N G 1 L ı• z L E R etmektedirler. ve düşündüğünü açıkça söyliyeme- Birinci Nikita da, Büyük Harbi müte- b<işında ~lunuyorswııu; ... Elbette bir 
bi tutmaktadır. Kanuna göre, ba- Tanca Meselesinde Mihver mek cesaretsizliiinin e•eridir. akıp memleketinin Sırbietana ilhakı do. koşeye bıraz para l<oydunuz... Şöyle 
bası Yahudi olan her şahıs Yahu- Parmağı Var Mı? Bakınız Ansiklopedici ne diyor: 

1 
.
1 

,_ t ht 
1 

rkedı·p Fra~·· böyle ne kadar .. , Pasa? ... 
d d bel dı Ti H .. b' b. :ıyısı c ı.ı:.Ç ve a ını e ....-i ir. Yahudiler, devlet .ve . e - GALLABA Londra, 7 (A.A.) -- Tanca ha-k- • arp. Balkan devletıerını ırer ırer 1 . d "im" h'• O''"'es Paşa hemen cevap verir· 

'' h t . . da yer eşmlŞ ve ora a o us .. uı. • 
Ye hizmetleri ile umumı ızme - krndaki İspanyol teşebobüsüne da- kurban vermektedir. Harp tehlıkesı ka- . - Köleniz, şayet ıahanelerind• ban 
!erde kullantlmıyacak, orduya a- ir İngiliz mahfillerinde şu cihet pılarımıza kadar gelmi'llir. Hildiseler, ı 2 rakamının şerrı~e ~yan t.a~lı bat günJeı·, mıktarınt bilnı.iyerek çok zen-
lın;nıyaca-k ve gayri menkule sa- ZAPT ET T ,. LE R tebarüz ettiriliyor ki ıbu te~ebbüs biziın !'ontrolümilz altında degildir. Sür-: l~rın ~~ıs~ daha .. kes~lr .. Yakın bır m:- / gin, bazı günler de pek fena vaziyette 
hi.., olamıya-caklardı r. gc<:en hazirandaki vaziveti degiş- atle \"C tahmin haricinde şi.:rprizler gös. ,~ıde Ikıncı Abdulhamıt ıle Rus~a Ca 1 bulunuyorum ... 

Kanun proı·esinin üçüncü kısmı, trrrnez. O zaman İspant·üllar Tan- tererek inkişaf eden hftd's .. lerin ~ayrine Ikinci Nıkola esarette öldüler. A ınanya 1 - B d k P ? 
d • ·' . v-ıh 1 . to 1 u ne eme ... aşa .. zararlı ve gayri mali propag_an. a- , . 'ca enternasvonaJ m.ntakasının bi- istikan1et vermek bizim elimizde değil- imparatoru i~inci ı c 11•1 ı_nı~ara r u- - Efendimiz, bazinei şahanelerini kö-

lara karsı şiddetli cezaları ilitıva 12 Adanın vazıyetı Ro- \ taraflığına rıayetı taahhüt etmi;- dir. Bınaonaleyh harbi hudutlanmızda.n ğu~u, Pot"tekız Kral• !kıncı. Manoe~ 'lenize emn;yet buyurduğllOuz günd=-
etmektedir. • d d !erdi. •uzaklaştırma~ ve Tü.rkiycyi harp badı- K:ra~~ı_g~~ı, Ikuıc~ ~bbas ~ıl.mı. de_ Hi 1 beri, orada para buJunduğu vakit köle-

mada en dışa uyan ır 1 Londradaki bazı mÜ~ahitlerin in- resine sürlıklenmekten kı.ırtarm.'.!k itin 1 divlıgını kaybetlılet. .. Tarılu karLŞtlt"~p nizin bir çok parası var sayılır hazine 

N 1• k ... ·tibaına bak~l•rsa, İspanyanın bu 1 hükltrnetin her türlü tedbirlere başvu- eski devirlere bakacak olursak. garıp boş kald 1ğı zamanlar, kölenizin' de cebi a p0 1 ye a 10 Kahire, '! (A.A.) - .tngıuz_ .umu· ı teşebbüse mihver devletlerinin racağı bilinmekle beraber, baı:ünku va· 
1 
bir ıe;;adü! eseri, gene bu raka:nın _bır boş kalır, bu itibari• ... 

t.aNlı 1 lllc:-lde) mi kararea~.ının resmı teblıgı · _ tavsiye ve tazyikiJe tevessül etti- ı ziyel kaı-şısında ilclh ... • çok. hukumdarlar! . şe~met ietirdi~ 1 Cevaptan memnun kalan hünkftr, bi-
. i et ~=nizde ve Orta ı Sudanda:. Dün s~bah erken tayya ğ'i.ni gösteren ~iç.bir delil rneveut IIadiselerc ve hakikate uymıyan ~-ıt_ ~luyoruz: lkiocı .Ale.ksan~r, bu: dbiri ardından i~tiği ince sigaraları hııvi 

~u tt? ~~ıu'.nan İngiliz hava kuv- r~lerin .h.ımayesıntle hareket e;;e~ olmadığı gfüi lspany.°llortn nıih- b~ k.adar cümleyi yanyaııa getir~- nihılıstın attıgı bomba üe :erk• hayat: altın tabakayı Paşaya uzatarak bir sl-
a~l . . faaliyetinin büyü·k bir bır Ingıhz k~lu ~zın Gall~ a verden tamamılı:' mustakıl olarak bılttıış 1 r muharrire dünya edebı- ediyoı\ Bavyt!ıa Kralı Ikıncı Lou1s es. gara almasını irade eder ve omuzunu 

ve .et~17ktisap etmekte olduğuna zaptederek bır mıktar esır a . .rı.ır hareketleri de muhtemeldir. yat tarihinde rastlamak mümkün ı·arengi• b•r surette suda boguluyor,' okşayarak: 
l~D:şoret gibi telakki edilmekİedir. tır. Hava bombardınıarun~a~~ :~= İspanyanın Eski Gayeleri mi değildir. Bu hale bakaral; şu Ze- Fransa Krolı ikinci. Şad ihnak olunu-! - O halde, der, yannlcl işi muhak· 
ÖYn-~nildi"ine göre, Napoli üzeri- kip yapılan şiddetlı ıkı mu .. _;_,,_.ül. - U y a n J t ? keriy_ayı orijinal hulmAmak elden yo~·, bk,oç Kralı !kıncı James .. h:ırpte, 'kak surette hallediniz ve Hazine! Has· 

"" " · h" O t ş k cum muvaffai<iyetle pu""~' Londra 7 (AA ) _ Manchester gelm•yor doiiı·usu !kıncı Napoleon h•ç saltanat surmoden N 
1 1 

d .. 
1 

. . 
0 ne ap•lan bu ucum r a ar · · · · · . - >!'>· • •• •• • • s:ı azırıııa ara. ım an soy eyınız, -

.. Y · · 
1 

• • •• • • müstür. Guardian gazetesi Tan~er'dek.i ıs. Türkiyede iktidar mevkiinin num!ada oluyorlaı.-, Ingilterc kralları h p .k. .. lt . 
~s;zr:~en ~t~ı~:enıru~:=z~s~. :.~~:~ Kassala bölııesinde: İneiliz sev- panyol tesebbüsü hakkında ş~- •harbi hudutla_·:mızdon uzaklaş'. İkinci Edvurdla İkınci RL;ar mahbcsle-ı · anes aşaya ı 1 :ruz a ın ''ersın. .. 

ece I di yar kuvveti Tenelai - Ce.bcl .. bölıı. e- !arı yazma·ktadır: tı:rmak ve Türkiyeyi harp badiresi- rinde katlcdıiiyorlar. S>ks Kralı !kıncı gı10ını teskıl eylemette r. · · ·· .. . Id H t · k' h t d' 
İngiltere ·Yunanistan ve sinde düşman müfrezesı uzerıne <IAsıptlanv?klların .Frkan~::ız Fas nd?-n n_e sburuk~_en~ekten kurtarmak ı~ H1.k~ro_ Has _1nbgs." ae tcrkı da~: .~ ı~or, 

' · tazvikini devam ettirmektedir.~ ve sntı· ten bır ıSL01 alarak Le;· çıu er türliı tedbirlere başvurdu- . ıncı anrı ır mızra aı esı .. e a-
Lo dr ~ k(!_~) ~ Amirallik Dııter cephelerde kavda dcger panvol Fasını Ga1'bi Afrikada:ki i!"unu.• iddia etmek Türkiyedc ikti- zaen öldürüliiyor. 

B . · n · aLo, d y ·ıstana hı'c bır' •Ay olmamıstır. Rio De Oro müstemlekesine birleş- dar mevkiini, Türkiye DevleHnl Gulllauıııe de Nass.> tarafından tah- (Bas tarafı 1 inci sayfada) 
ırmcı r unun unan ~ ı· k h d k" k" 1 . b 'k" .. .. .. . . . numaralar da iki:;er bin lira ikra~ · d'd rd b 1 ı ş ol ON' İKİ WA ırme ususun a.·ı es ·ı gaye erı ve u ı ı muesseScye bulun •lıma· tından indirilen Ikınci Jak (Sen Jer-

şdı~ ı end Y.8 bıma tas danı mbıahse-. İTALYADA · yeıı.lden uyanır gibi görünmekte- dını tahsis etmiş elan Tlirk mille- men) şatosunda, Danimarka Kralı İkin- kazanmışlardır. 
uguna aır • eyana m an 1·çı'N E~'DIS' ELER d" t" · 1• k"I 1 k d · Son dört rakamı (2654), (3124) ile 

d ""- t · · d. 1 atı'k · '1,,. ır. ını ayı ı c tan1nıaırus o rna e- ci Kristiyan esaretle öldükleri gibi Ikin-
en umes gaze esının ıp om kt" z . · 1 b" · · nihayet bulan numaralar biner lira ka-mtıılıarrirl e""'mle şunları yaz- Londra, 7 (A.A.)- Daily Sketch • il mek. •br .. 

1 
_ekerıyan, ın yazı arım 

1 
ır ci Dagoyer, ikinci Şilderik, Ik inci Jus.. 

~~ ki h ze a t tini'en, r·kı'n•ı· Sultaı1 0°man katledı·ıı·- zanmışlardır. ktad tZ"azetesinin Kahired.e · arp mu- 1 , ı 2"1 ve sana escrı ~yan ar- .... ~ 
ma T"' bır: ı· ·1· Jı r"kula" Asker"ı vaz1:yet dan oı,avdık veva bövle sananlar yorlar, çıldıran Nabükodonosor da, in- Son .dört. rakamı <0252» (5(60), 

"' '' ır ngı ız nazırı, a ı - habiri yazıvor: . .. b 1 h"I •. . · 1 dk cilde bahsedildiği gibi hayvan (!) şek- .

1 

l7926) ıle nıhayet bulan numaralar be-
dr ' derhaİ tantanalı bir surette İngi!Lz kuvvetlerinın vaı;mıak u- u ıı~a 1 ~ccgını "".'mus 0 ~ay 1 • 

1
. . . şer vüz Lira kazanmıslardır 

t · · ·· 1 k b' a dırn va· •eı·e o!"uğu hayati ehemmıyetı ha· bu fulde hır !oaınmut oraınaga kal- ıne gırıyor... · · esn-tJıı .l?OS erece-
1 ır Y r - "· ıu İ kı d k F k il d ., . . . . . San üç rakamı (197) ile nihayet bu-

dinde bulunmamıştır. ·Fakat ge- lz hareketler ari.Jiesindeyiz ve bu talyan cephesi ya. ~ır. ı_ . b~ ~t b~atanhaş t~~ı ıgı- Daha bır çok ısımlerı havı olan bu' lan 300 numara yüzer lira. 
ncral Metaksas şimdiye kadar ya- hareketlerin Akdeni•de ç<ık mü- ını.z ıçm. ov e ır za mc ı uzum· kara listeyi burada kesiyorum. Muhak- Son üç rakamı (917) ile nihayet bu-
p:lan yardımdan dolayı memnuni- hım bir tesiri olacağı bildid.me.k· nldıJ. tan s.o n r ıı. suz bulu.voruz.. kak olan bfr şey varsa, o da sıra itiba- lan 300 numara ellişer lira, 

Milli piyanko 

l:r>a~~~ı 
B•r meraklısı çırak! 
Sultanahmette bir kunduracı çı

rağı, Beyoğlu barlarında para ye
mek için ustasının. derilerini ça .. 
lıp satını~ ... Düıı, pzetelerde bu
nu okuyunca, bakınız, aklıma ne 
geldi: 

Bnndan, birkaç yıl önce, pard ... 
sümün uznn gelen eteklerini kı
saltmak için Çarşıkapıda bir terzi 
dükkıinına gitmiştim. Terzi tıknu
ca ve kıraııta bir Rumdn. Konuş
ınaıııııdan hayli antika bir şey ol
dnğu anlaşılan bu adanı, kendi e
lile bana bir sandalye uzatıp kü
çük rırai!"ı vasıtasile bir de kahve 
J.liDUlr ladık:tan sonra, tuttu, çorağı-
na: 

- Şiınd.i dedi, sana bir iş daha 
var, o ifi de yaptıktan sonra, ar
lık çıkar, evine gidersin, :ule.D va
kit ~m ... 
Çırak sordu: 
- Ne işi o, usta? 
- Beyazıda kadar gideceksin! 
- Gidip de ne yapauğım ora· 

da? 

- Patlama da söyliyeyim: Be
yazıda kadar gidip hakauksın ki 
Beyazıt kulesi yerinde duruyor 
ıuu. durmuyor mu? Gelip bunu ba
na haber vereceksin! 

Zavallı çırak birden afalladı, bir 
ustanın, bir benim yüzüme baka
rak ne diyeceğini şaşırdı. Fakat 
nsta sertleşti: 

- Ne duruyorsun tembel kera
ta, çabuk, sana dedij!imi anla da 
gel! 

Bunun üzerine çırak, dükkan
dan ok Ji(ibi ftrlayıp Beyazıdm yo
lunu tuttu ve nsta bana döndü: 

- Ne yapmak istediğimi anla
ınadınız değil mi? 

- Yooo! 
- Bu cocıık yanıma .veni ~idi, 

mahsus kendi~ini tecrübe ediyo
rum. Mademki Beyazıt kulesinin 
yerinde durup durmadığını anla
ını;va gitti. Bu eırak band yarar. 
Çünkü saftır. Eğer gitmese de: 

- Hiç böyle şey olur mu usta, 
saçmalıyorsun! diye cevap ver
seydi bana yaramazdı. Cünl.ü çı
rağın kurnazı hazan ustavı kül e
der. 

Bari, bütün ustalar, yanlarına 
çırak alorken ayni usulü tatbik et
seler nast1 olur dersiniz? 

Onnan Cemal Kaygılı 

Hava harbi yetini izhar etmektedir. tedir. S~ded~ gel~lım:. • . rıle lıerhangı rakama sahıp olursa ol- Son iki rakamı (
95

) ile nihayet bulan 
Su cihet k.at'l surette sabittir ki, Üslerimiz simdi İtalva ile on iki (Baş Urafı 1 incide) L~"· hıc şuphesız harhetmemegı ~u~lar, hi.ıktitndarlardan. bir .?°ğunuu numaralar onar lira, (Baş t&ra.t1 1 hıcl soa.hifcde) 

İn<>ilerenin vermiş ·'.llduğu karar- d d k' Ş k" İt . .. 1 . a 1 lunm:ısı İtalyanların mevıilerinde lıarbetmcğc tercih ederiz. ~'aka! ıhtiyarlık , .• hastalık g•bı tabıı sebep- Son rakamı (7) ile nihayet bulan nu- . .. .· .. 
lar~da, aylruz Yunan ıs· tana karşı a a :r ı ar ı aı '""

11 
us en. ar - b bı'z, ne pahasına olursa ol~. ın lıarp- ' Sahil mudafaa tayyareleı ı "Uıı 

Gtnda bulunuyor. Çcııktan bcr: beck- t.utunnı:ık için her çareye aşvur- , ... , terden ziyade, suika$t ve cinayetler ne. "'C'laralar ikişer lira. d.. d~ G ·, b • " · 

Akd . d k' h h . b' İ .1. lediğimiz bir ırsat z ur e me u- . b. ıı·· 1 · d "'··!! . · b" • . . . 
1
. . . . Son raknıru (1) ile nıhayet bulan nu- ki batarya mevzilerine hücum et-

V"fiki olacak taarruz değil, Şarki f uh L k .. duklarını göstermektedir. Bu sıra- ten kaçınan bir millet değ"iliz. Ne t'cesi terki hayat ettikleri göze çar-ı . . uz u~r_nanın r~nez urnund.a-
, enı-z e ı er angı ır n,gı ız zeredir. Halen kuvvetlerimiz Girit da itaiyan hava kuvvetlerinin Yu- ız oy eyız, ne c ·~ er:n1ız oy- µlyor. L-ıg1ltere Kra ıçesı Vtklorya ıle naralar ikişer lira ikraıniye kazanmış-! . 

1 
d. 

mevziine karşı vaki olabilecek hü- bizi bu esas sevkulcevs nan hücumlarını durdurmak için lcdir. Milli mdeııfaatlerim:zdcıı \'e F .. ansa Kr;ılı On dördl.incü Louis gibi ya rdır 
1 

ml$S ~rbeır. d I f' eh 
eu.ın da nazarı itibara altn:tnJştır. adasını, bu .. yu·k gayret sarfetnıek'P oldu2'u lnanclannta an tekini yü:ıdc bir un :ısırd"" r •1 saı•-nat Uren hu"ku·· a · a' rgen e petro tas ıy ane-
Yunanlılar seferberlı'klerı·ru· "--at mevıiinden cıkarmıva ıratuf her .. nisbetinde tehd<de m:lruz "Örıliiifü- r "" •·. a '." 5 m-, Beş rakamı büyük ikramiyeyi kazanan !eri bombardıman edilmiş ve yan-

uuıı türlü teşebbüsten masun b~r hale a:.ıtışılmaktadır. Yunan vvet.lcri d r;, "" darlara mukabıl, devrilC'n ve kana bula- 183875 nun"laranın ayni olup he hang· 1 k.a lm t 
ettikleri ~.ibi, İngiltere de icap e- şl . b b'ld' ·ıct·-· h<ı!en P ihoderi ge~idine do:{ru ilk müz ana harbe atılınakta. &:er.re şan tahtların. inkıtaa uğrayan h3yatla- a ede olursa olsun y••-·- bı"rrrakamıılgınHar c~~,Jrı ı ır. d 
den vazı'yetı" hazırlı.vabilmek için koymu aruır ve ana ı ırı U!ı· · l:cdu tereddüt etmeyiz. Bizim . .. . . . ' n ,~ aans ..... -ue tayyare mey anı:ıa 

ne 2öre, İtalyanın on iki adadakı ItaJyan taarruzunu kırdıktan sonra 1 t tn haddu hesabı yok ... Sızın ve benım değisik olan 47 numara da 60 sar lira 1 t d b' h 
tahmininden fazla ·vakit bulmuş-- R ... . . d. mulcabH taarruza ı:reçnıi'?ler ve ıle- harp ha!indC" bn unmayışımız harp- gibi s:ıdece bir •tAbi• sı!atilc, ihtirastan 1 yapı an aarruz a ır anı:ıara ısa-
tur.. vaziyeti oma hükumetı icın en ı- ri hareketlerini inkişaf ettirerek, ten l:.ü('ındığımızdnn, harhetmc- firi ve gb:ıü yükscklcı·dc olınamak şarU- teselli mükifatı kaza~mışlardır. betJer kaydedilmiştir. Yerdeki ta\•-

se uvan<iınnı·va başlamıştır. mek irin müsamahalard 3 h"l>tndu- 60 Urn. ~elli m.Wti.ta.la kua.nanlar: ı yareler de mitralv. öz ateşine tLıtul-Zem"l•k'a kad"'•· ilerilenıi"'lerdir. ..,. """ ı .... yaşama!· bu fecı· a'kıbetlere u~0-· 
1-' ., ..., .., d f dnk""' 1 k t w "'°' . . "• . • o~~·-- 183870 18387l 183872 183873 183874 muı::tur. 

1 ~ Yani, harita üzerindeki tatbikata guınuz Eln, e ar 1 Y;\.P ıgımız- nlak ıçın la.kıp edilecek yollıu·m en se- ta
3876 183877 183878 183879 

lS3SO~ C ksh _ _, . 
ngiltere Macaristanı Manştaki Alman topları göre. Bilist'dcn horeketle Devol dan. imtiyazlar vermeğe katbndı- !ameUisi ve en eminidir... 183815 183825 183835 183845 183855 k " u . aveııue tecemmu halınde-
ııiddetle protesto etti faaliy' "e n•hrlni takiben Görice yaylacının gH"ımızdaın· d ileriL gellmemd ektedir. 1'!al(ım ol~uğu üzere, Abdülhamidin 118~&65 183885 183895 183075 183175 ıDgemhillere OOmıbklalardatıblrr.ıştır. 

f · a .. ınn kadar gelmişlf>rdir. Verile:ı arp Jtz ~n ~açrun :ta ır. Biz vezir ve \·üke-li'ısı meyanında ntüslüm.an en ever açı arın a tr vapur 
Budap••te 7 (A !\.) Ste anı· o• h t '- d "'I" 183275 183375 183475 1835751 kaiil · d bo . · · ...., ' .• . - . Londra 7 (A.Al - Reder: nrp en ~açmış ~ıı< ız. olmıyan unsur!Rr da bulunur bu zevat 1 .esı e mbardıman edilmış-Budapeııledeki inı:iliz sefiri Ald - Fı·ansız' sahı'Jı' ndeki uzun menzil- h>b•..tere "öre Yunantıhr Görire- Zehri ya .. bize •harp gelirnr- ' 183675 1B3'i75 183975 180875 181875 tir Iki tayy . k t 

·· e- yi zaplctnıek için ta:ırrtı7. i.stik1- gerek S[ıray ınuhiiindc, gerekse devlet 
182875 187875 

· . arernız ~yrp ır. nıan kıtaatının Roman;vaya go'.1. li Alman topları, sabah saat beşe melini simale doğrıı <;PYirmi•lcrd r, ınn~ g-ibi hazır olmalıyız! d~mek- ltizmetlerinde mühim memuı·iyetlerd• 138875 184875 180875 186875 Lo~dra. 7 (A.A.) - ltalyan layya"'-
nlmek ıizere .Macar.ıs.an arazısın- "-~ru ateş a~mışlard•r. Fasılalı a- te haldı del'>ildir. Zira yeni harbin kul'"-ılırdı. Mahut Erme111· vak'a<ından 18DB75 103875 113875 123875 lerınm Londra bombar<lımanlanna Mı-
de 1 saatle edılme uıv 'r'"' 1 Şinldi Göric<"nin düşmesini intaç 1 b ~ " 133875 143875 1 3875 163 7 ' . n g<'Çme erme mu . . - t ·k·ı saat sonra da devam ey e- I aşlnmasından on beş ay sonra bi- 5 8 5 173875 rak ettikleri hakkındaki Roma teblı .,•!•-
smı arıcıye nezare ı nez ın e - 'kt ·dı' ze bu tav•iyede bulunmak biraz 193875 083875 283875 rinden sonra Romanın •"ık şehir ol·•rak 

. h · · t· d d şıd ı eş 1 ettirecek 3.!'keri h!lrekiitın şu su- 1 sonra bunt..rd::ın, Yıldıza n1cnsup olan-
d l tnı · ı· me e) · retle inkişnfı tabiidir: Yunan ordu- lar birer :sureUe hünkürın muhitinden .. u 

ete pr-0testo e ış ır. . d Tu""rkçe M l'k ··ı· k ı ·ı ı· k gülünçtür. uzaklaştırılını~a da, dahiliye ve hariciye 1 --<>----- telakki edilip edilmiyeceği hakkınde A-
Viti'ci bir tehir Hür Atina ra yosunun su a 1 go t>nc a.ar 1 er ıye.re · Behey saf~;I! Meler sen, hakkı- zmir imar plinı mahallen vam Kamarasında Sir Stanley R..,d t ı-

Gi.lricenin Qhri ""Ölü \·e onun ke- d f k fik d I gibi n.ezaretlerde bulunanlarla Avrupa-
Fransaya geçti saati değİ!tİ 0 ınız a en u a 1 re 3 li sahip de- da se!ir sıtatile devleti temsil edenler hazırlanacak rafından irat edilen bir suale Butl·~C' narındaki Pogradcç ınl:'rkezHe ir- ğihnişsin!. 

Ellsabethville, 7 (A.A.) - Fran- Ankara, 7 (A.A.) - Haber .. aldı- tibatuu kc,ıneğe çalışac•lt ''c düş. Balkanlardaki hadiseler bizim istisna edilmişlerdi. Sultan Hamidin hal-
sız Hattıü~tüva Afrika.ında Ga- ~ı.mıza göre Atina radyosu Türkçe man mukavemet ederse 30 kilomet kontro!iimiiz sltında d~ilildir de ine kadar Hazinei bassa Nazırlı&ında 

İzınir, (İkdam muhabirinden) - İz- yazı ile verdiği cevapt..~ şöyle den1~ı,_ 
n1irin imar pl1!11nı hazırlamayı kabul ve tedir: 

bouda Lamlıarane şehri halkı, ge- ~eşriyatını Ankara aıans1 neı:;rıya- re genişliğindeki Dıvolli yayı.sın- ya kimin kontrolii altındadtr? Sakız Ohanes Paşa bulunuyordu. Bu 
neral De Gaulle'e teslim olmağı tile ayni saatte vermemeK ıcın sa- da bir meydan nluharebesi yap- Su anda Balkanlardaki bütün zat, men-ıleket ve saltanata sadakatile 

taahhüt eden maruf Fransız ~ehircilik 4'.Kraliyet hükümeti, bLı t.c-1.>lisleri i'l"· 

mütehassısı Korbüze-ye buraya gelmesi . deylemiı;;tir ve bun::ı bin<\ı:-n Ronı~y.:ı, k ,~ 

b. h ı d ma"ı kararla.-.::tır- k b · t' d k ı 1 maruf erbabı nmustan bir kimse idi. U-teklif etmiştir. Bu şe ır akı, ev- at 22/10 a yap 6 ' mo nıec Lırıye m e a acaktır ki hadiselerin .va nız vakıfı değil, ay-
velce vış· i hüklımetini tutarak şid... mıştır. bu muharebenin neticesi Göricenin ni zamanda nizımı da biziz. zun zamanlar AbdüJhantidın hizmetinde 

için harcırah ve masraC gönderilmi:i!tlr. şı tam hareket serbes;tisini muhatızl ~y. 
Fakat, mütehassıs, harp \ aziyeti dolayı_ !emektedir.> 

.. \ ' ! • lstikb I' ' ta in d -~ti k bulunduğundan, Onun tabiat.ini kaVl'"llmJ.S detı bir nı Lrkaveınet gos erml$ er- La-val ym" e Parise gittı 0 ını Y e e.= r. Harbin apımıza geldij\'i de dog" _ 
Z. ve hazineyi de o karı.şık de\•irde ne ka-di d h N. D. ru değildir. ıra öyle olmuş olsay-

. Cenevre, 7 (A.A.) - Vişi en a- ılı kapımızı çalmasından önce biz dar iyi idare etmek kabilse o kadar fyi 
Bir Rumen iktısadi heyeti ber .,erildı· "ine "öre, Basvekıl mu· • - -• k - f !ar 1, idare ettiğındcn müstebit btikümdara • " "' so aga ır ve me unu kovınağa 

Moskovaya gidiyor avini ve harıciye n~ırı La.val, re- Gı"z}ı" 1·kramı·ye kaU..ısırdık, Mademki bala evimiz- kondini ••vdirmif ve emniyetini bihak-
D N B İ:k fakatinde büyük elç~ De, Brınon ol- deyiz ve mademki sünaiiınüz b•- kın kazanmıştı. 

!lükreş. 7 (A.A.) - · · .: - b · gle uzerı Parıse ~ ~ O devird• namus .., iff•t sahibi bir 

:!:r 1;:;:ı~:;~i ~~~rr:::t~ut~: 1 •iipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiili&iiilmii 
sıslar tarafından hazırlarun•sı için, Be- TA K s 

1
. M 'I 

1cdiye, 13.zun gelen faaliyete ıeçm~tir. 

Eminönü - Unkapaıu sahil ' 
yolunda istimlake baılandı 
Eminönü - Unkapanı sahil yolu-tısadi mu"zakereler yapmak uzere duğu halde ugun ° f nüz kınıudadır. O halde harp ka-

l b. R b~eket etmiştir. Lava! bareketın- (Baş tara ı 1 inci sayfadu) pınııza gelmemiş demektir. vezir için böyle bir mevkie kavuşmak 
ei"unculardan mürekkep lr u- 1 M al Petenle kısa •- Nizıunnome mucibince, devamJı. l d 1 1 kolay bir ış olmadığı clbi vakitli vııltit-
""'- bev'etıru· ·n y~!onda Moskova- den. e .. "v .. e araeşm••tır. Ba kan ev et erinin harbe birer 

nun açılması iıoin Belediye.:e ıs
tımlaklere başlaruruştır. Vali ve 
Belediye Reisi Lıitfi Kırdarla E
minönü kaymakamı Agah ve is
timl&k komisyonu azaları dün sa
bah Balıkpazarına giderek kıymet 
tak.dlri faaliyetini tetkik etmişler
dir . 

""'"'l a P ~ rnillterilere iyi ve nazik muameJe eden, b' .__ b ld ki 
Ya "ı'dece"ı· o""renilmı"ştı'r. 'bır goruşme y ırcr "ur an o u arı iddiası da 
:.;~~~:~b~;;"::~~~====,;;,,;,=~==~====.::=== i§lerini intizamla yapan memur ve şef- lı.i.diselere tel.abuk etmemektedir. 
~ ıere, a.nirlerinin haklarındaki tezk:iyele- . işte Yunanısttt.n, harbe bi.klın. 

siz. saraya lbz:ım olan parayı d4 günü 
gününe tedarik etmek, Abdüllıamidj kız 
dırmamak, korkutmamak ta aynca bir 
mesele idi. .. 

Bir yere verilmek üzere külliyetli bir 
meblağın ihzarı zımnında, bir sabah O-N O T l A R rile ve bir aylıktan !azla olınamııl< üzere işle Yugosl~vya, harbi göze alma

lkramiye verilir. Biz de, bazı memur ve ğıı hazır. işte Bulgaristan, ya 
şeflerimize, bu evsail haiz oldukları için harpten uzak kalmağa nıecbur, Ya.,.... - ...:...,_ - - -r;n-~ ikramiye verdik. Bu kramiyeler, me.. but nakavt olması mukadder ... ·ve 

...._ -.ı..ıwwwıı -- - - mLtrlarımızın heınen yarısına, yukarıya işte, harbin uğramamak ısrarını mır;•••• 
M a n a B ı n a K a d ı n ı n çağırılarak muhasebe odasında, muavin- l!'Österdiği ufnklara hakim olan • Bugün ASRI Sinemada 

gelince 

Yunanlılar arslancasına dö
\'Üşü yorlar. Harp şimdi_ Yuna
nistanın içinde değil, Italyan 
ort Lı~unuu füzuli işgali altın
da hulundurduğu Arnavut
lukta cereyan ediyor ve .. Yu
.ııanlılar her gün bir iki tepe 
7aptcıtiklcrini hchcr ve~·!yor
lar. 

Nanetnolln il~ .., :.ı Ht.!\'ZUU 

konuşuyorduk da, ~biat: 
- !•arkında ınısın"! 1\'lake· 

donya cephesinde hiç şehir 
isnıiııden balısc<lilıniyor .. 

Diyerek devam etti: 

askerliği 

Sabiha Zekeriya bir yazısın

da: 
•- Omuzlarında si!ab, be

linılc mavzer elinde süngü 
dağları aşınd'ıran isyan miif
rczelerirıin ..• • 

Diye hir tarif, tasvir ve i
zahta bulunuyor, Nanemolla 
bu ciiınleyi görınüş olacak ki; 

- İlahi bayan, kadın kadın
cık olduğu da halinden ne bel
li?!. 

Diyerek devam etti: 
_ Hiç de ıni ömründe si-

1.ihlı bir er görmedin? .. Mav
zer belde d~il, elde veya o
muzda taşınır. 

ıerimizden birinin huzurnc ve bir iki biz. 
takdtr cümleşile takdir edildikten sonra Ne kalıyor? Romanya ıoı? 
verilmiştir. Biz, ikramiyeleri, mektepler- Tel~ - etme! Onu da kurtarırı:z. 

1 de «tevzii mük!ı!at,.. yapılır .gibı dıvan Bay Yaşara 
toplayar:ık vcrınediğimıi gibı kıınseden Bahsettiğiniz çocuğun ne baba~ıvım 

Senenin en muhteşem 
Fransız filmi 

SAMiMİ ANLAŞMA 
VİKTOR FRANCEN - GABY 
MORLA Y - PİERRE R. WİLM 

Sinemanın bır harikası... 

1 
t 

Ağlarcasına ııüldüre.:e-k 
bir mm 

MALEK 
ZORAKi HAYDUT 

Türkçe Sözlü 
(BUSTER KEATON) 

gizli olarak ta vermedik .. Bun~ da ~a- ne de babalarından bjri. İmzam 0 ;azı~ 
ten sebep olmadığı gıbı, ıkramıye nın altına yAnlışhkla konmuştur. o ya
ver.rkcn kimseden de korkumuz yoktu., zı baş tar~fındaki imzanın r.ahibt tara
İkraıniyc a1mıy3nlar, eger ~-ıi.istrı~r!k 01 - fırıdan, yani dostum Mahmut Yesari ta-
dukları halde kendilerıne ıkramıye ve- rBfından yazılmıştır. Hakkımdttkı teşhis-1111••••••• 
rilmemişsc, evvel§. bana, sonra umum lerinız hoşuma gıtti. Selamlar. 

.. d .. 1 .. fr ve daha sonra da Tu:·aret N N 

PEK YAKINDA 
nıu uı uDc . . · • 
Vekiiletine ıniiracao.t ederek hak ıddı"l 

edebilirlerdi. Almanyada 
. -----.ı.Bu gazetenin bir muharriri bana da 

gelip bu işi sordu ve verdiğim cevap
tan işine gelt!n tarafları alıp, yazıyı 1$1- * Berlin: 7 (Stefani) - Alman en~ 

f .h düslrısi:nde çalışacak 2000 mütehassıs ne "'cldiği gibi yazdı. Maama ı . yarın 
(bu;üu) neşredilmek üzere gönderdiği- anı.clenu1 ilk kafilesi Berline gelmiştir. 

latan bul fil Beyoğlu 
ÇEMBERLITAŞ ŞARK (Eski Ekler) 

Sinemumda Sinemasında 
ÇİN ve JAPON MURA,REBESİNİN FlECA!YiİNi 

MUS.AıVVER MUAZZAM FİLM 

GENERAL YEN ( Türkçe sözlü ) 
BARBARA STAHVICK - Ntı.s ASTHER 

• 

, 
- l\ıkat, dalıa üstüniinden 

bahsediliyor. Çünkü, Arna
vutlu! ta bir tepe almak bir 
memleket almak kadar çetiıı. 
ve ~erefliuir. A. SEK.il!, 

rniz bir ta\•zih meklıtbilc bu neşriyatı * Prağ: 7 (Stclani) - Alman Propa
tashih ve ta\-'L.ih etmelerini istedik. Bu ganda Nazırı Goebbcls, Bohem.ya ve ı 
rnektub, i.$in hak'ki mahiyetini ortaya 1\1.oravya. prote.~~ras.~ r~isi Hacha ile u-

koyacaktır.> zun tnüddet gorusmU1tur. (A.A.) İİl••••••••••••11ı;::::;ıuqm:ıı;;ı•••••••••••~I 
Rejiıör: FRANK KAPRA 

SİNEMASI 
Bu gün mantinelerden itibaren 
arzu ve iSrarı un1umi üzerine 
ikinci defa olarak Sarkın ve 
Mısır'ın tanınmış facia mü

messili FATMA R'ÜSTÜ'nün 
oynadığı 

SAADET 
YUVASI 

Bu film faziletli ve iffetli bir 
ıı.enç kızın havatı ve romanını 
eöstermektedir. $eh\'3.ni his
lerini tatmin icin gene kızları 
iğ"fal etmek istiyenlere karşı 
iffet ve ismeti müdafaa elmeğı 
bilen bir gencin bu müca<lele
den sonra saadete ermesile de 
faziletin maıl;lüp olamıvacaı?ı 
görüleeeitinden bütün gençlik 
bu filmi ehemmiyetle eiirme-

lidir. Ayrıca ilfıt·e olarak 

MONMARTR 
KIZLARI 

Ovun saatleri: 
2.30 - 4.30 - 6.30 - 9 



SAYFA - ' lıtDAM 

Sovyet ihtilali Sovyet Rusya Elcnlcr vaziyete 
hakim 

(Baş tarafı 1 inci sayfa4a) 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rekolte almdığuu da bildiren Kalini:n, 
bundan sonra. endüstrinin inkişafında
ki hızı fa2lalaştırmak maksadile bu sene 
içinde alınan set.iz Baatlik i§ günü ve 
yedi günlük İJ haftası, idarenin müsaa
desi olmadan müesseseleri terketmek 
memnuiyet(, devlet işçi ihtiyatları tesisi. 

ve saire gibi tedbirler üzerinde mutas
ııal izahat ••~tir. 

(Bfmakal- clenml 

de etnıl§ti.r. Bunu memnuniyeUe kay
det.me.k. isterim. 

Herkes bilhassa çocuklar tarafınclan ·alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır~ 

yan esiri gelmiştir. Yaralılar, Se
Ianiğe na:kledilmişlerdir. Barsak Solucanlar~na 
Yaralı bir Yunan zabiti, bana ba-

2ı italvan gruplarının ilk fırsattan 
istifade ederek teslim old uhlarını 
söyledi. 

Türkiye _ Savyet ın!inasebetleri dün
ya siyasetinin i'vicaçları içinde başlı 
başına bir mevcudiyettir ve memleke
timiz diger t.esirattan müstakil bir su
rette bu mevcudlyeti devam ettirmek 
ıstırarmdadır. 

Bu siyaset böyle lelfıkki edlld.ikçe, 
iki tara! menfaati için dtinkü verimini 
yarın da verir; kimsenin zararına olmı
yarak yalnız memlekeUerimizin nef'ine 
işler> kanaatindeyiz.> 

kup •ayet tesil'lidir.• Butalc 90lncanlannın büyülderd~ ve Kiçiiklerd~ 
.sebeb olacaı}ı Lehr.kete? l'Öı önüne alınarak solucan bast~hklannda bunu 

kullanmalan fa1d.alıdır. 

Üç gün birbiri ardı sıra yapılan 
ve fakat askeri hedeflere dokun
mıyan hava akınlarından sonra 
Selanik, İtalvan bombardıman tay
yarelerinin akınlarını istihfaf et
ıneğe başl~ır. 

FİNLANDİYA 

Xalinin, müteak.ıben, bazı haricl siya~ 
set meselelerini mevzuu bahsetmiş ve 
ezcümle dem.iştir ki: 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahırar her eczanede bulunur. 

Kutusu 25 kul"Uştur. 
!l·~· ı \! ~., ·,.,,..,. ~~n·n n•ı•A. o., {,. 

Esir edilm~ İtalyan tayyarecile
rinden dördü, Brindizi - Selanik -
Atina hava hattı mensuplarman
dır. İçlerinden lıiri, geçen cumarte
si Selaniğe yapılan akına iştirak 
etmek için Brendiziden 4-0 tayyare
nin havalaıı:ını.ş olduğunu, fakat 
biroçklarının hedeflerine vii.nl o
lıı.nuıd.ıklarıııı söı ~tir. 

c- Finlandiya ile harp, bazı gayret
ler sarfını mucip olmu.ştur. Askeri tek
niğlmizin tam tatbikını sektedar etmiş
tir. Faknt, filiyatta Sovyet kıt'aları, ken
dileri için mani amevcut olnı.adlğını is
bat eylemişlerdir. Üç ay :sonunda, Fin
landiya, Sovyetler Birliğinin teklif ettiği 
~artlarla sulhu imzaya mecbur olmuştur. 

En büyüğümüzün bu sözleri de 
gösteriyor ki Sovyetler Birliğinin 
en eski dostıı olan Türkiye, bıı 
dosUuğuna daima olduğıı gibi sa
dıktır. Amerika birliği 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) Sovyetlerin ihtilal baynmı ari
fesinde, Mo.skovanın resmi gazete- ortaya atmı.ş olmamak için kira 
si mahiyetinde olan Pravda, Sov- 'şeklinden sarfınazar etmiştir. . 

BAL'llK MEMLEKETLERİ yetlcr Birliğinin bitaraflığını ve Birleşik Amerika Hi;;1<ümeti, In-
cBu sene Sovyetler Birliği anızisi ve müdafaa tertibatıru takviye husu- giltereden kiralamış olduğu üsler

lılılkı üç cümhuriyelin iltihakile mühim sundaki azmini teyit eden bir ma- den istifade ede'bileceklerini Lltin 
İtalyuı Tayy11reciler Te,;lim surette arbnıştır. Bu birleşmenin bariz kalesinde şu satırları yazdı: Amerika devletlerine bildirmiştir. 

O 1 11 Y 0 r 1 • r bir vasfı vardır. Tarihte bunun bir mi- •Emperyalist :harp büyümekte, ü.sler, ya.lnız Brezilya, Arjar:tin ve 
Mürettebat, uçuş için alelacele salini bilmiyorum. Letonya, Estonya, ve Afrikaya ve Balkan yarımadasına Şilınırı ~ilıt noktalarında dcgıl, fa

toplarun.ı.ş olduklarından bittıirle- Litvanyada yirmi sene süren kapitalist sirayet etmektedir. Harbin rüzgarı kat butun sahil boyunca hemen 
rini kat'i,,.,en tanımamaktadırlar. tahakkümü ve onun Sovyetler Birliğine Amerika kıt'asında da hissedil- her yerde kurulacaktır. 
Buradaki bazı mahafil, bundan, 1- karşı idame ettiği kin propagandası Sov- mektedir. Düşman, uyumuyor ve Ruzvelt, Harici Siyasetine 
talyan tayyarecilerinde Yunanista- yeller Birliği milletlerinin muhabbet bizim muslihane gayretimizi boşa Devam Edecek 
na karşı hava akınları yapmak ar- dU.Ygularını jıatıramam~tır. çıkarmak ve bizi kanlı bir cidale 
zusımun pek zayıf olduğunu istih- sürüklemekten ibaret olan kurnaz Nevyork, 7 (A.A.) Stefani: Rei-
raç etmektedir. Esasen ibu isti<llal, BESAllABYA VE BUKOVİNA bir tasavvurundan vazgeçmiyor. sicumhur intihahatmın bilançosu-
Yunan arazisine birçok İtalyan •Diğer taraftan bu sene tarih1 bir hak- •İntelligence Service• imizi takvi- n o <;öre Ruzvelt 39 hükı'.unette 460• 
bombardını.an tayyarelerinin i:hti- sızlık ta tamir olunmuştur. Besarabya ye, müdafaa tertibatımızı ıslah et- Vilki ise 9 hükümette 63 rey almış
yari inmesi keyfiyeti ile teeyyüt Sovyetler Birliğine tekrar ilhak edilmiş-ı meıniz ve hudutlarımızda teyak- lardır. 
etmektedir. j tir. Besarabyalılarla şimali Bukovinalı- kuzla bekliyen ordu ve donanma- Halk tarafından verilip şimdiye 

Bu tayyarelerin mürettebatı tes- !arın ne kadar sevinçle Sovyetıer Birli- mızın kuvvetini arttırmamız ıa- kadar malı'.un olan reylerin miktarı 
Ilın oldukları umıan tayyarelerini ğine iltihak etmiş olduklarını söyleme-! zımdır.. 44.645.&47 dir. Bunun 24.363.798 i 
sağlam ve dokunulmamış bir hal- ğe l!lzum yoktur. Bu suretle takriben Sovyet Rusyanın uyumıyan düş- Ruzvelte, 20.282.04.9 u Vilkiye ve-
de bırakmaktadırlar. 23 milyon irişi Sovyetler Birliğine illi- manı kim olabilir? Sovyetler Birli- rilm.i.ştir. 

Yunan şehirleri arasında en şid- hak eylemiştir. K=lorduda hizmet et- ğlne karşı, kendi başlarına hiçbir Hull, Ruzveltin kazandığı. zafe-
detli taarruzlara uğranuş olan Se- melı: şerefi de dahil olmak üzere bunlar harekette bulunamıyacak olan kü- rin harici siyasetinin zaferi oldu
lfınik şehrinin maneviyatı çok yük- '>oyYet vatandaşlığının bütün haklarına çük komşuları bir tarafa bırakır- ğunu ve bu siyasete devam edile-
sektir. mazhar olınuı; '•rdır. sak, bu devletin kar~ısında ve et- ceğini beyan etmiştir. 

Geçenlerde mahalli tayyare da- DtiNYADAKİ HARP rafında şu zümreleri buluruz: Amerikada Milli Birlik Cereyanı 
fil batarvalatın akını yapan 10 İ- 1 - İngiltere ile Amerika ve İn-
talyan tayyaresinden üçünü dü- <Bugün hemen hemen bütün dünya gilterenin müttefikleri, Nevy<ırk, 7 (A.A.) - Birleşik A-
cii~esı' uz'" erın· e '""'-"- su"rme"e harp halinde bulunmaktadır. Büyük dev i merika Devletlerinin her ta.rafın-.-~ ıw.Awa ,, 2 - Alman~·a - talya ve Japon- da, aerck Cumhurı'ye+,.ilerde, ae-
L şlı b''--'"- · ..,,_ nl Jeller içinde kat'! bitaraflık muhafaza d ·· kk "h d 1 1 " "" "' ua yan uv= sevınç .ı:.uo arın ya an mure ep mı ver ev ete- rek demokratlarda milli birlik ar-
Garbi Ma:kedonyadaki muvaffaki- ederek harp haricinde duran yegAI?e . .1 1 ki . 

memleket Sovyetler Birliğidir. rı ı e on arın pey erı. zusu sür'atle kendisini göstermek-
yetleri haberleri ile bir kat daha . . . Uyumıyan düşman, İngiltere ile · 
ar~. <Fakat bu vazıyet kendı kendıne ha- Amerika ve İnalltercnin müttefik- tedir. 

Alınanlar Mal Sevkine sıl olmuı bir şey değildir. Bu, bi2i idare teri olamaz. ÇUnkü bu devletler Birçok ŞallSiyetlerden sonra 1936 
ed. enlerin _faaliyeti netice. sidir. İktısadl 1 Sovyetlerin dostlug" unu, hatta itti~ seciminde cumhuriyetçi namzedi 

Ç a l ı 4 ı Y o r l a r d h 1 k 1 h olan Landon da, milli birlik lehin-
Selan.ikte bulunan ve İtalyanları ı_ a;e, arıc ve as er sıyaset ep Sta- • fakını elde etmeğe çalışıyorlar. de bulunmuş ve radvoda söylediği 

1in den gelmektedir. Gerçi, yazının •Düşman uyumu- nutkunda deını.ş· tir ki: 

Istanbullular 
(Baş tarai1 1 iııei sayfada) 

ye Reisi Lütfi Kırdaruı reisliğinde dün 
bir toplanh yapılmıştır. Sinop meb'usu ı 
ve Part~ idare heyeti azasından Cevdet 
Kerim Incedaymın da iştirak ettiği. b1...ı 

t.op1antıda üç kişilik bir merkez komi· 
tesi teşkil olwunası kararlaştınlmışhr. 

İki azası :V~lc-diye ve ordu mün1cssille
rinden seçilen bu merkez komitesi şeh
rimizdeki teberrü faallyetine nezaret e
decektir. 

Bir Tüccarın Hediyesi 
Mersin, 7 (A.A.) - Tacirleri.miz

den Kadri Sabuncu askerlerimize 
kış hediyesi olmak üzere Kızıl•.Y<! I 
200 dit yün çorap örmüş tüı·. 

Geaeral Nediç 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

bu deği•iklik Yugoslav siyasetini 
ve dolavısile Balkanlardaki vazi
yeti istikrar ettirecektir. 
. Eski har'bive nazırının İngiltere 1 

ile sıkı münasebetler idame ettiği 
hatırlatılmakta ve şimdiki ha!'biye 
nazırı general Peçiçin ıbundan dört 
sene evvel, İtalya ile anlaşma ta
raftarı olan Pas iç hükümetinde de 
harbiye nazırlı,ğı etmiş olduğa e
hemmiyetle kaydedilmekt,,dir. 

• 
8 ikinci Teşrin Cuma 

8.00 Program 18.30 Müzik 
8.03 Müzik 19.30 Ajans 
8.15 Ajans 19.45 Müzik 

8.30 Müzik 20.15 Radyo gaz. 

8.50 Ev kadını 20.45 Temsil. 
12.30 Program 21.30 Konuşma 

12.33 Müzik 21.<5 Müzik 
12.50 Ajans 22.30 Ajans 

1! - İKİNCİTEŞRİN 1940 

VAKİT, NAKİTTİR 1 ... 
S porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri hariçten hic;bir madde 
ilfı.vt: etmeyi düşünmeksizin) 15 kurL\{ mukabilinde 15 dakika gibi kısa bir 
zamandn zengin ve i.Ştihalı bir sofra hazırlıyabilirsiniz. Maruf ve meşhur 
lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir çorbayı her zaman bularr.aı.sınız. 

BQyfi.!c ,.ardım ve :faydası a~ikfu- olan çorbalık sebze komprimelerim.izin 
senelerce nefaset ve tazeliğini muha.!aza ettiğine şahit olacak!iLWZ 

ÇAPAMARKA 
MERCİMEK, B<:ZELYA, NOHUT vesair hububat sebze \'e çorbalılı: 

komprimelerini kilerinizde bulundurma,.ı ihıınal etmeyiniz. 

Yedek ltrzak: Tasarruf edllmlt servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sık191k bir za• 
m•nda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aflcler ıçtn ohiuğu kadar yo1cular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 gram

lık bir komprimeyi 91 JO gramlık bir komprimeyi 15 kuruştarı 

alabilirsiniz. 
BEŞİKTh,'!: CAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

Maliye Vekaletinden 
Gumuş yuz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine ıümilş bir liralıklar darp ve piyasaya ka

fi mikt~rda çıkanl.mış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 ik.incikanun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararla~tırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 subat 1941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız mal sand•klarile Cumhur:yet Merkez Bankası ,u
belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gilmilı; yüz kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklarile Cumhu
riyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri Han olunur. •70025> cl0216> 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndaa 
Cimi llllktan Eksiltme şekil Günü saati ------ ~-----'------

mevkuf tuttukları halde serbest o- •Şimdiki enternasyonal vaziyet bize, yor ve bizim muslihane gayretimi
lan Almanlar, Alınanyaya emtia cereyan etmekte olan hadiselere alftlı:a- zi boşa ç;.karmak ve bizi kanlı bir 
naklini temin etmeğe uğraşmakta- sız bir seyirci gibi kalmak hakkını ver- cidale sürüklemekten ;baret olan 
dırlar. Bu meyanda az bir zaman mez ... Bu vaziyet her Sovyet vatanda- kurnaz bir tasavvurundan vazgeç
evvel Akdedilen bir itilfil ıınuci- sına mes'uliyetli vazi!eler yüklemekte- miyor• cümlesi, ilk bakışta İngil
bince satın alınmış 5 milyon İngi- dir. SovyeUer Birliği, dünyanın yegAne tereyi knsdeder gibi görünüyorsa 
liz lirası kıymetinde tütün stoku sosyalist devletldir. Bizim ilk ve başlıca da, bunu itmam eden •Hudutları
vardrr. Fakat Y~lavyaya doğru vazi!emiz sosyallst vatanımızın iktisat mızda teyakkuzla bekliyen ordu ve 
4i:mendiferle ancak askeri nakliyat ve müdafaa kudretini kuvvetiendirmek- donanmamızın kuvvetini arttırma-

•Amerikan birlik zihniyeti l:ıir 
vakıadır. Bu zihniyet, bugün, Ruz
veltin davetini lbekliyor. Dünyada 
mitralyözlerin birliği vardır. Fa
kat dünvada, ayni zamanda, hür 
bir ımilletin illıam verici birliği de 
mevcuttur. Cwnhuriyetçiler ve 
demokratlar, milli müdafaa husu
sunda yanyana durmaktadırlar. 

13.05 Müzik 
13.20 Ml\zik 

22.35 Müzik 
23.00 Müzik 
23.25/ Yarırkl 
23.30 Program 

Acıağaç cİspirlo tağyiri için> 1500 Kg. 
Mefruşat 10 kalem 

Pazarlık 

Pazarlık 

12/XI/940 14 
12/Xl/940 l:i 

yapılmakta-dır ve Alınanların gay- tir.> mız lazımdır .• cümlesi, İngiltere-
retleri şimdiye kadar bo.şa gitmi<;- den b~ka bir devletin kasdedildi-
tir. . :,~.:· ~t~~~-23 Dun.:Nc.Bu . .":yıl ğini göstermektedir. Çünkü, yalnız 
YUNANiSTAN t!ırrtlNııE ITALYAN ">"' başına bir hayat memat mücade-

TAYYARELERİ dönüümü münasebetile Kızıl ordu lesine girişmiş olan İngilterenin 

Halen yalnız üçte biri tecdit e
dilmiş olan Senatoda, demokratlar 
üçte iki nisbetinde bir ekseriyet 
te~kil etmektedirler. <i8 eyalette 
~imdiye kadar 18 deınıokrat ve 8 
cumhuriyetçi vali tayin edilmiştir. 

18.00 Program 
18.03 Müz:k 

İstanbul Asliye Bir.inci Hukuk Hil
kimliğinden: 

İstanbul mubasebei hususiyesi tara .. 
tından Galatada Bahkpazarında yaprak 
tütünler müdiriyetinde 113 No. lı mu-

Atina:? (A.A.) - İtalyan tayyareleri an'anevi gecit resmini yapmıştır. Sovyet Rusyaya taarruz etmesi, 
.Volos açık ıehrini yeniden bombardı- Geçit resminde basla Stalin ve asla mevzuu bahsolamaz. •Uyumı
man etmişlerdir. Hafif zayiat vardır. Molotof olmak üzere bütün hüku- yan düşman• olsa olsa Almanya ve 
Yenişehir, Patras "' Korent liman.ile Japonya, yani mihver olabilir. 

Ruzvelt Kabinesinde hafaza memuru Neclp aleyhine açılan 
.met ve Parti erkanı hazır bulun-Mjsolongi de hücuma uğramıştır. Düş- Almanya, Sovyetlere haber ver-

Değişiklik Olacak mı? ecri misil ve tahliye davasının yapıl-

man tayya:r•leri Korent'e giderken ve mustur. meden Romanyayı işgal ederek 
V · to 7 (A.A.l _ Stefani 

1 
makta olan muhakemesinde müddeaa.. 

. ası.nll lınil,dird·-· no"re Ruz- leyhe 20 gün müddetle illıncn tebligat 
avdetlerinde Atina ilzcrinden geçmişler- Teşekküller, mektepliler, Mos- Karadenize inmiştir ve Rumen or
dir. Bu münasebetle Atinada llti defa kova Harp Akademisi talebeleri, dusunu talim ve terbiye etmeğe 
)lava tehlikesi işareti verilm~tir. dahili müdafaa ve hudut kıtaatı, başlamıştır. Romanya, bugün ha
iTALYAl\'LAJl.A GÖKE TUN u..roTAN ba.hrı'yeliler, H sk. b' . . la, bir milyon askeri silah altında 

aıansının ıgıne ~ , _ . . 
. . . .. yapıldıgı halde mahekmeye gelmedığlll-

:'elt ka~ınesın.de tadiliıt yapılaca- den hakkındaki muhakemenin gıyabc" 
nı tahının edılmektcdır. Bu me-
Fı icrasına ve işbu gıyap kararının gene 

~·..., "'"o ova ırıncı fır- bulun~urmaktadır. Niçin? Rumen 
HARBİ kası, süvari kıtaatı, motosikletli ve diktatörü general. Antonesku ge-

yanda Laguardia milli müdafaa ber sabık yirmi gün müddetle müddea
nazırlığına getirilmediği takdirde aleyhe ilii.nen tebliğine ve muhakemenin 

İtalyada bir mahal: 1 (A.A.) - 153 nu. bindirilmiş piyade ve tanklar res- çenlerde, «Almanlar ordumuzu 
mesai nazırlığına getirilecektir. 10/12/940 tarihine müsadif salı günü sa-

maralı İtalyan teblltine ıöre İtalyau mi ı!'ccide istirak etmişlerdir. tensik edecekler; ondan sonra 1 
RUZVELT ZİLKİDEN 1 at 14 e talikına karar verilmiş olmakla 
İŞBİRLİGİ İSTEYJOC:EK bir nüshası mahkeme divanhanesine ası-

bt"aları Kalomas nehrini geçmişlerdir. Bu resmi ııecit münasebetile bil- milli emellerimizi tahakkuk 
ltalyan tayyareleri Jı:ara kuwetlerinin hassa ağır ve çok ağır .çapta lJl<l- ettireceğiz..» demişti. Romanya. 
hareketine iltirak rimiş ve düşmanın törlü sili'ı..lılar tebarz ettirilmek is- dan gelenler, orada bu emelin, Al
Florina mıntakasında Prespa gölü civa- tenilmistir. İlk defa olarak tızıın manyanın yardımile geri alına-

N 
ı.. 

7 
(A.A) _ K l b" lan gıyap kararı tebliğ makamına kaim ı 

evyorb"" -'··amki· . 0 umt dıa olmak üzere key!iyet illın olunur. (284) 
raıdvosu u """" neşrıva ın a ______________ _ 

su haberi vermistir: 

d y menzilli toplarla en modern tipte cak Besarabya olduğunun giz-
rın a anya - Kalibaki yolu boyundaki lenmediğini, Transilvanya ve 

Üsküdar Asliye Hukuk HakimJiğin-
Reisicumhurla teması olan ma- den: 

hallerde zannedildiifine gi!re, Ruz Hatice Özaltan tarafından Çengelkö.. 
tesisatına vamuşlır. İtalyan tayyareleri havan topları nazarı dikkati cel- Dobruca, Almanyanın tazyiki ile 
bundao baı;ka Voloıı, Patras, Lari<sa, betmiştir. Müteakiben irili ufaklı verilmiş olduğu için, bunlardan 
t.ıcthone ve Misolonoghi"de askeri hedef 250 'kadar tankın geçti.iti ~ilrül- şimdilik, bahis dahi edilmediğini 
leri bombardıman etnışilerdir. Düşman .müstür. söylüyorlar. 

velt milli müdafaada mühim bir 
lll€vki te·klif etmek suretile Vilki- yü Bekarderesi Çakaltepe yokuşunda 
nin tesriki mesaisini isteyecektir. 2/1 numaralı hanede oturan Mehmet İr _ 
l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llle fan aleyhine açtığı ihtar davası netice

sinde müddeaalcyhin gıyap kararı dahi 
tebliğ edildiği halde mahkemeye gelme
diğinden glyabında bir ay zarfında ev
liliğin uhdesine tahmil eylediği vazitei 
zevciyeti it'a etmek üzere hanei zevci
yete avdetinin ihtanna 7/10/940 tari
hinde karar veriJerek sadir olan ilftmın 
bir sureti tebliğ edilmek üzere müdde
aaleyh M. İıiana gönderilmiş ve ika
metgahı meçhul olduğundan bilfı. tebliğ 

iade edilerek ili\inen tebligat icrasına ka. 
rar verilerek tebliğ makamına kaiJn ol
mak üzere ilan sureti mahkeme divan
hanesine talik edilmiş olduğundan key
fiyet gazete ile de ilin olunur. (282) 

ls.vlonya tayyare meydanına bir akın 

tapmıştır. Üı; düşm&D tayyaresi dü5ü-

Resmi ııeçitten sonra muhtelif Japonya ise, Uznk Şarktaki Sov- nın uyumıyan düşmanı mihver 
devletleridir ve bugünkii vaziyette 
Pravda, bunu ancr k böyle kapalı 
ve imalı bir şekilde söy liyebilir. 

tipte bir kac vü1 bombardıman yet toprakları ve Siberya hakkında 
tayyaresi ve avcı tayyaresi mev- beslediği ihtirası, daima açıkça 

rulmüş, birisinin de dil:ıürıllmüş olması dan üzerinde bir gösteri uçuşu yap- ifade etmiştir. 
muhtemeldir. mıstır. Bitarai kalmak istiyen Moskova- Abidin Daver 

BÜYÜK TARiHi ROMAN No: 47 sını, keskin zek3lerile kırıyorlardı. muriyeti İranın mevki ve mesleği itiba_ 
Laçk''nin İran hakkındaki söylediği rlle pek tabii umurdan idi. 

sözlere Veziriazam şu yolda mukabele
de bulundu: 

- İkj devleti mevhume için hudut ol_ 
mak üzere acaba nereleri intihap etti· 
ler? Bunu bilebilir miyiz?. 

Bazı müverrihler ve onlara istinaden 
tarihi siyas! bu vak'ayı başka türlü te. 
vil etmişlerdir. 

;)'azan: M. Sami Karayel 

diğeı 

GO.ya Mustafa Sultanın, hırsı cah ve 
dAiyi şüphe olan ahvaline nezaret et
mek lüzumlu görülmüştür. İşin açıkçası, Vezirifizam ve -'-'====== vüzera Laçki ile eğleniyorlardı. Halbuk~. Mustafa Sultan, edip ve va
zifeşinas bir şehzade idi. Pederlne karşı 

dlJcrini ve kendisini tekdir etmekle be· 

Veziri•zam ve vüzera Laçki ile eğleniyordu 
Türk padişahı Laı;lti'ye ıazım gelen ce 1 - Ben simdi Fransa Kralına setir ml 

nbı vermişti. Veziriazam da şwtları soy: olayım?. 
lemişti: ı Laçki Kaptan Paıanın bu sözleri kar-

- Sen pek güzel söz söylüyorsun?. ıısınd,a dona kaldı. Ve sustu. 
Ne çare ki kavlin filine uymuyor... La\;ki, Şarlken'in sarayında kend.isi-

Veziri<izam, Laçki'ye §Unları da sordu ne Türkler lehinde icrayi nü!uz ettiğini 
- Şa.r~n ile Fransova beyninde ni- iddia etti. 

çin ve ne esas üzere sulh ve ittifak et- GGya, İran Şahının sefirleri bir defa 
ti? Türk Hanedanının kıdem ve necabetin-

Laçki, cevap verdi: den mahrum olmalarından bahisle şark 
- Siz onu Kaptan Pa§a H.azreUerine ve garbin Şarl ile Şah arasında ta.ksiro 

sorunuz. olunmasını teklij' etmişler imiş ... Laçkı 
Hayreddin Paşa, Vezirihamın 1anın- güya buna nıflni olmuşmuş ... 

•a buunluyordu, Kaptanı Derya idi. Laçld, Türk devletini iğfal etmek, pa. 
Laçki, Hayreddin Paşayı söyletmek dişahı seferden vazgeçirmek için türlü 

fturnazlığına sapmıştı. Fakat, koca l{ap. entrikalar çeviriyordu. 
\aru Derya Hayreddin Paşa, gayet de- Fakat, Türk vezü·leri tecıt:\beli ve 
terli bir mukabelede bulundu. Şöyle: deiıerli in.sanlardı. Laçki'ııin ince zekl. 

Pad~ah ve vezirleri Laçk.i'nin efen. 

isyan etmesine ihtimal mevcut değildi, 
rabr alay mevzuu yapmışlardı. 

Bu, isnatlar, saraydak kadınların icadı 
Laı;ki'nin ne mahlr diplomaUığ:ı ve 
d . Wi. 

ne e ıncP zekası k.§.r etmedi. Seferi hü-
mayun hazırlanıyordu. Şehzade Mustafanın hiç tereddüdü 

Kışı ~ursada geç.irmiş olan padişah, yoktu. Paşa, şehzadeyi çağırdığı zaman 
nisanda Istanbula döndü. kemali emnjyetle gelmişti. Şehzade ba-

Serhacl beylerinden meşhur Hüsrev sına geleceli bilmişti. Öyle olduğu bal
Bey Bosna Beylerbeyi olarak paşa ol- de zerre kadar tereddüt gösterınedi. 
muştu. Bu, sefer padişah, Hüsrev Pa- Şehzade, cellfitları görünce dahi kor
şayı, Rumeli Beylerbeyi tayin etti. Çok 1 kuda.n evvel hayret ve taaccüp gösterdi. 
geçmeden dördüncü kubbe veı.iri ol- ı Şehzade Mustafa Sultan, resmen veli-

948) ahdi saltanat makamında idi. du. (H. . 
Kararlar alınmıştı. Veziri5-zam Ana- Şehzadenin saltanat hırsile harekete 

dolu serbadinde bulunacak ... İranın ha- geçeceği kat'iyyen varit değildi. Asıl fjt. 
rekatına göre tedbir alacaktı. ne ve fesat, saray kadınlarından geli

Padişnb, bütün Rumeli ve bassa kuv- yordu. 
vetlerile Macaristana sefer edecek idi. l{anuninin sinni ileril.edjği için Hür. 

Sefere çıkıldı. (H. 23 tmmuz 948 _ M. rem Sultan, T:ladişalu istediği gibi oyna-
1541) tıyordu, 

Ve:tiri3zamın Anado1u serbadine me- (Arkası var. 

TiYATROLAR 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

8/11/940 CUMA 
~ü akşamı saat 20.30 

BiR ANA 

• KOMEDi YJSMINDA 
8/11/940 Cınna günü akşamı 

saat 20.30 da 
D A D l 

* 
Ra,it Rıza tiyatrosu 

Halide Pişkin beraber 
11 pazaı-tesi, 12 salı akşamları Bey

oğlu Halle sinemasında: 
AKTÖR KİN 

1. - Şartname ve mefruşat resimleri mucibince yukarıda cins ve miktarlo.r 
yazılı 2 kalem e,şya pazarlık wnılile sa tın alınacaktır. 

2. - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kaba taşta levazun ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda J'apılacaktır. 

3. - Şartnameler ıözü geçen şube den parasız alınabileei!'ği gibi resimler 
de görülebilir. 

~- - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve ıaatlerdc tekli! edecekle
ri 'fiat üzerinden yüzde 7ı5 c:üvenme paralnrile birlikte rnezkUr komisyona mü. 
racaatları. .10464> 

Toprak mahsulleri Ofisi lst•nbul Şubesinden: 
Ofisimize ait Haydarpaşa ve Derince silolarında mevcut bugday. arpa vı 

yulafın deniz yollie İstanbula nakledilecek olanlarının nakliyesi ile S1rkecide 
mavna ve sair merak.ipten vagona nakil ve tahmil işleri ve muhtelif me':'. 
kezlerden Pend.iğc, gelen zahire vagonlarının Pendikt.eki hangarımıza tahliyu 
iı?i karşılıklı pazarlık sureti1e bir müteahhide Yerilcceği evvelce ilfuJ edilrrüş 
ise de teklif edilen :!iat haddi Uyıkmda görülmcn1istir. Talip olanların yeni
den pazarlığa i§tirak etmek üzere 15/ 11/940 cuma gi.inü saJt 15 te Llmın ha
nındaki şubemiz binasında tı.azır bulunmaları bu ı~e ait şartn'.imtı?:lt.•r şt bemı.z 

buğday muamelat servı~!nden alınabilir. (10404) 

lstanbu 1 Vakıflar direkt ö rlllQllnden 
Cln6l 

Gaz bezi 
MUı:ta.n 

25,000 metre 
Muhammen bedell 

20 kuruş 

ilk teminai 
375 Lira 

Gureba hasta.nesine lüzumu olan 25,000 metre gaz bezine kapalı zar! ile 
yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadt't'ından pazarlıkla ahnacaklır. Pazarlığı 
11/11/940 pazartesi günü saat 15 te komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi heı 

.cün Levazım kalem.inde görillehUir. (10593) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için 10 tane liri deli.itli beton künk kalıbı alımı açık ek· 

.siltmeyc konulnıuştur. • 
Eksiltme 27/11/940 çarşamba saat ı&,30 da B. postahane binası kartısında 

Valde hanının ikinci kaluıda idaremiz umumi dePQ muhasipliği odasında top
lanacak müdürlük alım ütını kon , 'sy•"'""'unda yapıJacaktır. 

Muhanımen bedel, beberlıl .. ı 15' ra, hepsinin 1500 lira, muvakkat te
minat 112,5 liradıx. 

Taliplerin olbaptaki nümune ve f8rtnamesini görmek ve muvakkat temi
natlarını yatırmak üzere çalışma ıünlerinde B. Posta.hanede birinci katta 
mezk.ür müdürlük idar1 kalem binalar ve levazım kısmına eksil~e gün ve sa
atinde de 940 senesi için muteber Ticaret Odası vesikas

1

1, muvakkat temina~ 
makbuzu ile birlikte yukarıda toplanacağı yer yazılı komisyona müracaat
lm"ı. (10555 l 

Devlet Demir yolları U. MUdllrlUQUnden 
Muhammen bedeli 11660 lira olan 22000 Kğ. külçe kurşun (25/11/1940) pa

zartesi günü saat (15) on belite Haydarpa~ada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından kapalı zar! usulile satın alınacaktır. 

Bu işe eirmek isteyenlerin (874) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
"9"e kanunun tayin ettiği vesikalarıa tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gün 
saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisll~ine vermeleri 1flzımdı.r. 

Bu ioe il.it tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır ( 10587 ı 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 

BASILDI(lıl YER. SON rELGRAF BASll\IEVİ 


