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Son Tel,ral Matl>-.uwla Ba~ılır GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

=======~~~~~~~ 
·ıTOrkordu· 
su çelik bir 
kaledir ve 
Bütün tecavüzle

re karşı koyacak 
kudrettedir! 

Balkanlarda Alman 
harekatı ne olabilir? 

-----ı----

Büyük alarm tecrü
besi ayın 28 - 31 i 

arasında yapılacak 

Bugün vilagette Ôrfi idare 
kumandanının riyasetinde 
bir top/ antı yapılacak 
ş.,hrimizde yapılacak olan bıi • ı suretle hareket edeceklerini bil -

yük alirm tecriibesi için dün Vali dirmek üzere, vlliıyelçe bir beyan
Muavini Ahmet Kınığın rei liğin-ı name hazırlanmıştır. Bu be) anııa· 
de biiyük bir toplantı yapılmıştu. me matbaada kksır olunarak, bu 
Bu içtimada son baurlıklar göz • 1abah sokaklara, umumi yrrlere a
den geçirilmiştir. Öğrendig ..-.ze sılmış olacaktır. 

ARNAVUT JCÖYLCLERt BIB YUNAN ASKERİ fLB GÖRCşCYOB 

Türkiyeye yapılacak 
bütün tecavüzler kı
rılma7a mahkumdur 1'Öru, tecrübe 28 - 31 Kanunu.ani Tecrübe eı;ııasında evvelce da 

arasında iua olunacaktır. yazdığımız o;bi, sokaklardaki hallı 

.. l Trablusgarpte ı Arnavutlukta 

Son mDl~- 1 Tobruğa lngiliz Şimalde şiddetli 
kata da 1 r hücumu başladı muharebe o ı d u 

• 
'Botun ted~irlerimizi almış. 
had ise l ı r ı teyaKkuzla 

takip etmekteyiz 

Tecrübe esnasında halkıınmn evlerine veya en yakın sığınağa 

vezaifini ve ve>.aiti nakliyenin ne (Devamı Sa. 5, Sil. 7 de) 

=="""======-=~·-===~ ------- -iki diktatörün son ıörür
melerinJe konuplan en 
mühim meule, Aln1011ya
nm /talyaya yarJum ol
tluğunda fiiphe yokluT; 
çünkü ltalya her bakım
dan yardıma muhıaçtır. 

Hare k af sura f ı e Bir f fa 1 yan deniz 
inkişaf ediyor altısı batırıldı 

Ankara Radyo gazetesi dün ak· 
şam Almanların Romanya)& asker 
sevkiyatı ve muhtemel bir Alman 
askeri hareketi bak.kında ezcümle 
şunları söylemiştir: 

Muhtelif membalardan alınan ha

berler Romanyaya yeni Alma, Kahraman Türk a.<ktri icabınd• 
kuvvetleri sevkine devam edildiği- harikalar yaratmıya muktedirdir 

Romanya- Yugosl 
da i an Milletini 
başladı! Kararı 

--·---
Sudanda da lngiliz 

Y cuaıu Abidin DAV ER kuvvetleri ile r I j yor 

M ihverin iki başı tekrar 
Daşlıaşa verip görüştii
,er. Ba defaki mülikat-

llıırı, loer ııedea.1e pek ani oldu \ie 
ıaerede Tiıkubulduğu bile gizli tu
taldu. Giıdeıuuenin iki sebebi ala
lııilir: İnırilU tay ·arelerinin çeu 
kfiı, Bitler Miioilıte U.Hı bu teh
d eürültüJii bir tekiJd., ııiyaret et
meleri n iki diktaUirden haol(isi
aiıı d.iierınin ayağına gittiğinin 
loir prestiji mesleıi MldiJie ilin e- ., 
~elı İstenilmemeı.i. 
Almanyaıwı Fiilıttri ile Jıalya

llm Dııtsi. - vakit ırörüşseler, şu ~ 
-SU ain1ar4a Ye pzeıeı-.le M- : 
lapr: Acaba - ,;;rü,tüler? • 

M8llkat Wlııtnhı""ıya yeya yeni it 

Wr hidise ptıtlaymcıya kadar hu!'' 

'lır/ı • 
• 

... ı tebarlanu, durur. Gli~e ı aı....-"'T · 
laakkmda nnln:; ....... mı tebliiler,ı I \ ,.OVAi 

ılaiıluı loeylilı: bu U.Je ile fil ayıı.I u 0 A 11 ,IJ " N 11 J 
..,yt tekrarlar: ll 1 ~ 
~er ve Duçe vazi~ üıı.erin- :.l.L 1/ 

de, muf.W bir görüşme yapmış- ....... ...._._. .• ,__,~...._ ........ :...-,.. 

SudaıuWti İn-''iz ileri hareki .. -· lardJr. Bı. görüşme. ild hü.kUmet "" ..... 
reisini birbirine b•ğlıyan samimJ cösteren harita 

dostla.it havaııı ve Alman ve İtal-1 Kahire, 21 (A.A.) - İngiliz umu-
1an milletleri arasında mevcut .oı· mi karargiıhının tebliği:. 
kı ııillıh arbdaşlığı %i.lıniyeti için- Libyada, bu sabah erken, Tob
d~ cereyan etm.iftir, İki muhatap ruk'a hücuma başlanmı<tır. Hare
arasında.ki fikir mutabakatı bütün k.at şayanı memnuniyet bir tarzda 
-ıeıer iUıerinıılı: tam ve mutlak cereyan eylemektedir. 1 

olmuştur.. Sudanda, Kassala mıntakasında, 
Aralana4a lıerlıancl •ır m-le (Arkası Sa. 5, SU. 4 ie) 

heriade anlafaJ118ma:dık olsa da· 

lıl, ı..u.n TMllll ıebllilerle bütün M I' • H"tJ 
•11ıı,..,.. l!b ed«ek deliller ya... USO ..!!!!:_I _!r 
Öyle •ha bbl yine, •bütün mese· m Ü 1 i k • t 1 n 1 n 
lelu lberlıode tam ve mutlak bir --------
prüş birtlfi olduğunU» aöyliye - yaptığı akisler 
eekleriir . .tıd diktatörilıı aralerın-

---··---
Italyanlar Pir eyi ni bildirmektedir. Macar - Rumen -

b o m a r d ı man etti Yugoslav hudutlarının iltisak nok- ---------

tası olan Banat mıntakalarındaki Amerika harbe 

Bir çok Almanlar 
öldürüldü, cidcii 

müsademeler oldu 

fcabeder&e Yun n 
kuvvetlcrile Yugoslav 
kuvvetleri birleşec~k Manastır, 21 (A.A.) - Reuter a- kuvvetlerden bir kısmı Tuna neh-

jansının Arnavutluk hududundaki (Arka • J 
hususi muhabiri bildiriyor: sı Sa. 5, Sil. 3 te) gırcrsc a p o D· N t 1 b t y 1 h" r' t' 
şi~~~lic::he:ri~ı~;n:~~:~i~ Ruzve1tinMümes. ya da girecek azare er za 1 ~I ugos avya UfılYt 1 
yad~ bt'alarırun harekatına şiddet s·ı· B I . ı·t • - . . mu haf azası altında • ni muhafaza azminde 
lı bır topçu ateşi yardım etmiştir. 1 1 u gar nca 'e J aoon Harıcıye -Sofra, 21 (A.A.) - Bu &abalı çıkanı Londr '21 (A.A.) - Afı: Yıı -

Hava kuvvetlerinin de faaliyeti d N ' k sett-.ı. ' · - · ıı · .. t e m Q $ e 'ı y 0 r a :ı; 1 T J D J D D U t U ot>• 1 nan muzafforıyetlerı ıle Iug fcre-
nazan dıkka.ı çekecek derecede . •• muha.111 Dealırmuııa.tuıu.ıa.a mu- 1 nin Akdenizdcki dıkkote dcf:cr fa-
art~•-'ır Görice - Pogı·ad t . ı Londr.ı 21 (AA.) - B. B. C. · rl ..., -uriaı' dun 1 

... ~~ · e .)O un- • ' . r-Mkep ıa1 memn - aliyeti ve diğer taraftan Ronıunya--
da ll<•rJ,.yen Yunan kıtaatına İta!- Y J l Japoıı Harıcıye Nazırı Matsuoka .tomaııyada bir hululmd dar- tepıb.. 1 ••· b t• T .. k. . . B I· . .. ugos av ar Bulgar d' b t k 1 . tir ~az r . nın e ım .... ı e ı ur ıyewn, u 
yan tayyarel~rı hucum etmi~ler Yu urı. ır n~. u soy omış • • . ~ti.Und• bıılunmıııılanbr. 1 gari.stanın ve Yugoslavyanın )"ni 
nan ve İngllız tayyareleri de şi<l- politikasından men un dPm~tır ki . Sof1• matb-. bökfı.met clar-.ılD 1 nizam sistemine bu memleketleri 
dctli bir mukabc:ede bulunmuşlaı·- L Almanya ve İtalya ıle ara- re.ıa"" Almanlar a.leyıu- ıne:ıı edil- . . t. lil 
dır .Cereyen eden hava muharebe- Sofya, 21 (A.A.) - Reuter mızda ittifoi< v~mır. Amerika .. Av- Jıttni ve Bı.ik.,..,ıe •• ı.tıtun memkkel 1 sokma~ ıçın yapılacak her ıı: -
)erinde İngiliz tayyarecileri üstün- Ş~ öğre?ild'.ği.nc g~re, Roose- rupıı harbine gırerse bız de rnuda- cla.lıillndo bir ooı. mllaııdemcıer olduh- teşebbuse. mukave".'e~ etmek 1 a 

ı ··kı .... •- . 1 . velt ın hususı mumessılı Donavan hale etmek meoburıyetın<le kala. n•..., bir ....,ıı. Almanlana ildüriildüiii-1 su'undalıi azımlcrını kmvctlcn· u erını gos..,rnıış erdır. b .. h . . , . .. . .. . . . . 
. . ugun ancı~ e nazın Popo! ıle gır cağız. o zaman bugiınku muhare- ı,ü blldlrınekıedlr. . I dırmıştır. 

Şkunıbı deresı yakınınch bulu- ı-üştükten sonra Başvekil Flkı! ta- b mı.ıthış bir cihan harbi olacak- ııa.ıcn Ronıan1a u., bütiln -bere Türkiyede erkimıharbiye mü:r.:ıh 
nan bir İtalyan bataryası Yuııan j rafından kabul edlkcektir Dona· :;. Sivamla Hindiçini aras:ndaki vo muvasala ~·':.:'""Bdmhıtlr. ~ releri devam elmektedir. Bıılı;aris-

( • -k · • ... .. tiOD h.ı berkre- .-ore ... ,,.uı evam f'..--Aı- ası Sa. 5, Sü. 4 ele) (Devamı Sa. 5, Sil. 5 de) ihtilafa da liıknyt kalaır>ayız. l<d)r. tan üe Alınaıı oyununa kaııılma-

I zmit şehrinde bir 
Belediye var mıdır? 
Yızan : Nizamettin Nazif -·----
Alm size lroakoca bir lzmit ki l>ir aılıhi imdat aralxuuulan 
mahrumdur, 

Alm me koakoca bir l:zmit ki aokaklaruıtla çaııu.r cli:z bo
yuna yükaelmelrteJir. 

Alm aiu bir lzmit ki pazar günleri üç clört kömüı çuvalı 
b~~ında, aile aahipleri, bir hO§lanmıı hinJi baıınJa biri
bırüe kavga etlen tekir kedilerden lark•WQfmaktaJırlar. 

Bu şehirde bir Bel diye var mıdır ? 

(Yazısı ScU • iiİfemizde) 

Asyada Çin ve Mançuko ile yenı Dahiliye Nazırı İstifa Etli mı§lır . 
bir nizam tesiS edeceğiz. Şankay- Bertin, 21 (AA.) _ Alman res- Timu pzetesl, bu hususta diyor 
şekin malzemesi till<enmektedır. mi ajansına Bükr<!§lcn verilen bir lı:i: 
Amerika beynelmilel v~yetin ka- telgraf haberine göre, Romanya •Filof Vi71U'adan dönı!ükten 
nşıklığı yüzünden .kendıslne yar- Oal,iliye Nazırı General Petrovi - IOl!u Bulpriı;taııın lstiklıilini mii-

dım edemiyecektir.• rescu istifa etmiştir. Bükr<!§ mev- dafaa hususwıdaki aımini tc)it et-
Bariciye Nazınnın İzahatı ki komutanı General Pepe6<:u'nun mit ve n\iidonist siya•etin tanıa-

Tokyo, 21 (A.A.) D. N. B. a- Oahilipe Nezaretine getirilece~i mile bir mllı &iyaseti olduğunu d;y 
j ınsı bikliriyor; söylenmektedir. lemittir. 

(Devamı Sa. 5, Sil. • da) Bükreş, 21 (A.A) _ D. N. B. : Ynııoslnyaya ıelinee bu mem • 

: Sovyet - lngiliz ı 
münasebetleri ---··---

1 İngiliz Hariciye 

Rıomanya Dahiliye Nezareti tlora- leketin tehlikeye daha yakın oldu
fından neşredilen bir teblı~ de-' tu, hiirri;yetlerin.i müdafaaya \13 -

niliyor .ki: -tmlfdr. İeap e-:lerse Jn..,,eı. 
(Arkası Sa. 5, Sü. 1 de) (Arkaaı Sa. 5, Sü. Z ele) 

.. ,,, 

( Oilrı il.rı 

cla .... •ir cörtiı blrıiji 01du!u Almanya Italya. 
11tu1ıu.kaa: halıuaan tek feY• İngıl· ------...... ..._---~ ... -.. ............. - ....... -~_.._...._,_ ....... _........, 

tereyi maifup tıftrek bıı llelidaa nın yerine harbeı' 

1 "'1üsteşarı Butler 
Beyanatta bulundu 

Londra, 21 (A..A.) Reuter: 
Avaıu Kamarsıııda İngilte

re n Sovyet Rusya arasmda
ln münaı.ebetleria ıslıhı için 
tedLirler alnımakta olup ol -
madığı hakkında iş.;i mcbuı -
!ardan A.dams tarafından ao
rulan suale Hariciye Mü~te • 
tarı Butler şu cevabı vcrmit
tır: 

Avrupa harbi dejenere 
olmak arif esinde mi ? 

•uzaffer (ıkmaktır. Bnmı, aaaki • d . • 
lkli millAkatta yanlarında lnüşi:ı evam c d e c e k 2 5 2 n c 1 Kanun Cumartesi g Ün u 

' • ·- > L ~ L L' - ~':"' ........... . 

tibi biliyonn. Fakat meseleniu ru- - ne,re başhyaC ğtmtz büyük 85tt 
tıu, bıı netlrenin istıh ali için, han M ıo!ini ile Ci 
il çarelrre başvurma~ karar ~er- U DO 

(Devamı Sa. 5, su. 5 de) R o m • 1 • döndü 
- -- Rı: a 21 (A.A.)-1\•= 

Devlet kitapları mutedavil jıe. ya~ ıgı m«< 0
• 

, v .efak.ııinde cıy nazırı Kon• 
sarma yası mUdUrlUgUnden Cu:no J.u .ınduğu h Romava av 

I l ..... det etmıştır. 
S a m L ıcua, 21 (A.A.) Aman a, 

uf tan Aziz Ôl ürülmüştür ! 
Taıızintattan sonra n:ıasonla nn, oftaların, b<'ktaşiJ.,rin çarpı~ 

mnsı.. 

Et ng Etıryaıım Tnnzlmattaa "' vtl v onraki rolleri. 

fason mtı1kalarınm bekt .,JJ&e k r ı Sünnılik ba rağuıı lıa· 
rekete ıtetirmesi M 

A "kl J • o İlalyaruıı yerıne hatbe dcvaı ede
nsı one ısı cektr Mussolını le H.tler ..sın- """'==--=,,,,..,=~===---~~=""""=,,,,,.-=====I 

r Sultan Azizin intihar etınedi"ini isbat eden muharrir Jıı:a f \' k 11 in b d >cı·chtesg n de • la. mula- d k , 
arı 1 •nce n "" e aş- k h kk d J. bir çok tarihi vesaik n re ece tır. la a ın a •.e ır rı· l n n 

nan bu büyıik ilim kitabmw ilk Daily Tl grap nın d :>- ---
..kule çıkın ştır ı k r \ r. o. Cumartesi 

But kı• p !arda araymı:ı: k l 
• t lOC t -r ( .:351 1 a. 6 • ~~~::::2~:=s:::=:JZ:~~mu~=.ulfiıiüiii:iBiK:mmiiii:i 

•• •• un re başlıyoruz 

•Geçen sene 15 Haziran ve 
21 Teşrinıe,·vel tar blerinde 
İngılız hüldlmeti bir İngıliz -

o• y ı anlaşma mı akdı içm 

1 tdı.l'Clerd bolnıımu•tu, Daha 
g n bir .riya 1 anla ma için 

22 Teşrinıevvel tarihlııde de 
teklıCI r yapılmıştır. SoV)et 
hükumet bu nıuhtel· teklif-
lcri n fı""esİz. bırukm ""tır Sım 

d h ldt' l~şcb U ,_ 
kil.nıetlne alttır 

Yazan: A. ŞEK~ 
A!many- müttefiki balımaa lıu Jaueket bütün ılünyada ve dün· 

ha!şanlara yankın için Yogada,... ya tarihinda ailinmez im leke tq 
ya veya Blslpristandan ıı~rek kil etm~fü-
Yuııanistana ~ullanacaf'ına dair Almanya, İtalyaıı kaJır,manlı~· 
bir rivayet, ltirçok facialarJBı ...-f. D1D bu iğrenç hareketini, hem da 
retle görmekte oldvğum"" bu en meşrU müdafaa halinde .,}an kil -
)'liks<'k medeni milletler arasmda· çüclik bir millete karşı, yapabilir 
lı:I yeni harpte, imdiye kadar hi~ j mi? 

ı 
işitilmiş değildir. l Ortadw, İ'ııgiltettye gtiya darbe 

Kendinden birkaç misli btlytlk V1lrmak rfbi bir bahane ıhbi olsa~ 
bir devlete brp mf'Şrtİ ıı:.üdııfaa Şüphe yoktıır lı:i, böyle bir bare
hallnd ol•n kahraman, fakat kü- ket Almanya lı;bı. her !f'Yden ev

dik Yunanistanı Almanya cibi vel tarihine ııçratacai:ı ilinm~ 
dıin a a Adil bir n&.ım olmak ld· bir leke ve mıuıev1 bir hcrimet lef" 

kil edecektir. 
nı zaferler k dt-tmeklc liğünen Eğer İngiltereyi mağl p ctmelı 

b r il t arkad n vnrabilir mi? .. I iç.in, Alman va ba kabil lıa•cketJe. 
al n n br~ı r•Ptıiı (~vamı Sa. 5,-SU. 7 de) 



SAYFA -1 #9-- ALI RESULDEN SONRA--.... 

BAGDADIN 
O GUNLERi , _____ _ 

YAZAN : Zi YA ŞAA.LR 
Tefrika numar08I: 28 

Bizans oyuncularının dans 1 o r ı 

sarayda hemen moda olmuştu 

ihtikar 
Yapanı r 

Komisyon dün de bazı 

t KD A M 

Liman işletmesinde- /~OLAR ÇOK 
ki su suiistimali 'YÜKSELDi 

esnafın adliyeye tes- Amerikadan ithalat 
limine kar• r verdi Veltalet müfettişleri ve adli ye tahkikatı bitti pahalıya mal oıacak: 

Türkleri mütees.sir eden bir şey 
daha varsa, o da (fırkacılık) dı ... 
(Ali Resül) e zulmeden, onları giı-

Lkı. ba'-kal ve bı'r 1_
0
.. İki m~mur ve iki kaptan hakkında takibat 1 Amerikan dolarının kıyme-

n; n ti dünya piyasalarında mühim 
Halife, mükemmel bir (bale he- mürcü rrıahkiinı Oldu Bir müddet evvel Liman İşletme verdiği ı.eticeye göre, yalnız Al-ı I mikyasta yükseldiğinden, A-

yeti) tertip etmişti. Ve bu- İdare~in<le, lıman.mıza gelen ecne- man bandıralı 3 vapura verilen su- ı merikadan serbest dövizle 
nun başına da, kendisi geç,-erek Fiyat MüraKabe Komisyonu dün bi vapurlara verilen su bedellerı !arın faturalarında eksik gösteril-/ mal ithal etmek güçleşmiştir. 

li ve aşikar süikastlerle ölüme sü
rükleyen v-eyahut karanlık zindan
larda inim inim inleten Emeviler, 

yepyeni bir oyun icat eylem4ti. de bırçok iht.kar vakalarının !ah- üzermd e sa.htekarlık suretile m~-ı diği anlaşılmış ve bu işle alakadar 1 1 Yapılan hesaplara gore, cihan 

gözleri kamaştıran tam (yüz adet !iyeye teslim etmiştir. Bunlardan ve uzun miıddettenbcri devam memuru İzzet, su tezvi memuru doları 340 kurıqa tekabül et-
Bu oyunu, emsalsiz hüsünlerile kikatını bitirerek maznunlanru ad- hım bır suıısumal vukubuldugu <:'!arak Liman ,4letmesı tahakkuk 1 piyasalarında bir Amerikan 

Sirkeci Nöbethane caddesi 31 nu- ıı · · · .. b' J ı· b B k' l ht · il bu fırkacılık yüzünden devirmiş- k ız ) oynuyordu ... Bu kızlar. Hin- e ıg ı !Çın yuz ın erce ıraya a- e ır ve su an rı ırnaan gem e- mektedir. Bu itibarla ithal e-
ler .. Abbasi hanedanını saltanat J i stanın en parlak kumaşlarından ~arada mukim bakkal Şentof oğ- lig o!dugu sövlenen bu suiistimal re taşıyan sarnıç gemilerinden 17 j ı dilecek malların maliyet fi . 
makamına g~tırir getirmez, artık cok fazla dekolte elbısekr giyiyor- u Mevorah B. France ve oğlu O- hakkında bir taraftan Miınakaliit numaralının kaptanı Faık ıle 18 1 yatları yüksek olacaktır. Hal-

o 1 ş _ 
POLITlı 

Bir seua 
J 

bir nuitl 
Yazan: 

Prof. Hüseyin Şükrii 
rc:5) oman)·ada ı\11" 
~ !erinin ta~it 

dair olan haberi 
ya ada~ınıla Alınaıı tayı• 
faaliyeti, Balkanlara ve :f 
ka nazarları çevirmiş ol 
raber, &iinün en heyecanlı 
haberlerini bütün düny• ı· 
şingtondan beklemektedir· 
İngiliz Başvekili :\lister 
Amerika murabh8"ın1P h 
Glaskovda bir içtimada te 
ğı veçhile, •Harp Amerik•. 

b ılığ 1• -~- k hl' İ 1· ahr 1 . . . • • 1 ran 4-0 kurıışa satmaları lazım ge- Vekaleti müfetti<lerı, dig"er taraf- numaral:nın kaptanı Halit zan aı- 1·, bukı' •.terke• Bankasında '-u-u fırkac ·ın if as .,.,.,re e ı s- ar .. m em yer er:•ıı, ıncı ve e -
1 

. . .., .. • u 

,. al b" k ib' b' 1 1 1 . 1 . kl 1 .. t" len kesme şekerın kılosunu 42 ku- tan İ•tarıb\ıl adliye:;ınin tahkikata tına alıııarak, haklarında sahtekar günkü dolar kur'u 130 kunış· 
,..mın y çın ır aya gı ı ır eşe- mas ar a ış enmış saça ar a or u- , 

1 
t ld ki in<i 

i ı · .ıı ile kazanılacaktır.• 1 
: labilecek ve her halde ıııtılı' CnkJennı· . ••nnetmış· lerdı· ... Halbukı' . 1 akl "k· . h rıış an sa IDiş o u ar an, Ka- başlad,kları yazılmıştı. !ık ve vazıfeyi suiistimal suçların-ı tur. Bu itibarla, itbaliitçılar, , _ 1 or ar .. ay arını musı ının a en- dık .. Sö ... ti.. dd · l64 

. di b b" b"t" ak . . .. . d k kl .k . t oy gu uçeşme ca esı Münakalat Vekaleti rrriifetti.şleri dan takibata •başlanmıştır. Tahki- şehrimizdeki alakadarlara mü 
şun , unun us u un sını gor· gıne uy urara , o saça arı ı ı a- Fili. . 
mektelerdi. U '-~ k' numarada manifaturacı pıs ve adliyece yap: lan tahkikat neti- kat dosyası müddeiumumilıkçe racaat ederek Amerikadan ya-

rata savura savura ve e erinue ı Öztaryan fıihış· fiyatla perdelik 
Fırkacılık -Emevilerin devrinde- -'~·-' h d 11 b celenmiştir. Adliye tahkikatının sorgu hakimliğine verilmiştir. pı\acak ithalatın maliyet fi 

altın yaıu=ı unna a arını aş- satmaktan, Zindankapı caddesi 66 
kind dah 'ddetl dev edi ı .. · nd ı k d - yatlarının cihan piyasasında.ki 

1 sona hemen ul~tıraınıY~' 
cephelerhe.ki faaliyet biriıı< 
Amerika seslerine terketıı> 

Mister Rıızvelte son iD 
. en a şı e- ımı - arının uzerı e sağa so a ay ıra numarada yağcı Ziğomolo Eti.ban 

Yordu. Ve her tarafta, ihtır. as dal- ka dıra _, __ _,. lard y b k } 5600 Otomobı"l dolara göre hesap edilmesini 
y r=. ıyor ' ı. • . . ka fıihış" fiyatla transrorınatör sa- a ancı ve c a -

al kaba rd O dd tk d istemişlerdir. Bu müracaat, 
g arı rıyo u. yun, cı en sana arane 1 ı. tarak ihtikar yapmaktan Sultan-' } k } 1 f" . . l" Vekalete bildirilmiştir. 

Koca (Bağdat), gi~g~ ~ir barut Bunu tem~ edıp şe~vet -~ereya~- hamam 2 numarada manifaturacı iyct 0 Q a r 1, astıg" ( ge ıyor 
deposu haline gelmiştı. Bır takını larına kapılmamak mumkun değil- Nesim, Komisyonun tanıdığı yüz-1 •• 
h~ris .ve menfaatperest devl.et er~ di ... Artık halifelerin sarayı, bugün de 25 ·kiir haddinden fazla fiyatla . A _ • Dun Çatladıka. 
kanı ile. ~thema. da, ellerind~ bile yeryüzünde eşi ve emsali bu- mal satmaktan, Mahmutpaşa 831 Meclıslara tUrkçı muallim- Bu lastıkler VekaletıD d . k" b" 

1 1 rakip olan ve on altı milY0~ 
rey istihsal etmiyen Misi•' 
bugünlerde tayare ile ı:,oıı 
derek Mister Çörçil vesait 
devlet aılamlarile görüşe«~ 
ziyeti yakından tetkik ed 

yanar fitillerle, bu depoyu tehdit lunmıyan bir (müzik hol) haline numarada manifaturacı Aram e- leri de iştirak ettirilecek emrile tevzi edilecek p 1 a çır ın ır 
etmektelerdi. inkılap etmişti. tiketle sat~ kanununa muhalıf ha-

Türkün gayrı unsurlar, Türkleri Halife Emin, bu eğlencelerle de reketten suçlu bulunmaktadırlar. Yabancı ve ekalliyet mekteple • Cavaya bundan bir müddet ev- h a di S C 0 ı d U 
kıskanıyorlardı. Ve Türk askerleri- iktifa etmiyordu. Büyük mavnalar MahkUın Olanlar rinde muallim meclislerme bebe- ve! ı&marlanan 5000 adet iç ve dış 
le Türk dev!.et ricalini halifelerin üzerine aslan, kaplan, fil, kartal, İhtikir suçile adliyeye verilen- mehal türlrçe muallimlerinin de otomobil lastiğinin Basraya geldi-
gözlerinden düşürmek için fırkacılı yılan vesaire gibi korkunç canavar lerden i.ki bakkal ve •bir kömürcü iştirak ettirilmesi dün Maarif Mü- ği şehrimızdeki alakadarlara bil
ğın korkunç silahlarına müracaat timsalleri yaptırıyor .. bunları. ren- hakkında dün karar verilmiştir. J dürlüt,>iinden bu kabil mekteplere dirilmiştir. Bu lastiklere piyasala
ediyorlar ... Ekserisi (Şiy'i) olan garenk kandiller ve fenerlerle do- Asliye ikinci ceza mahkemesi, tebliğ olunmuştur. Bu karara gö- rım:zda ihtiyaç olduğundan, en kı
Türklerin (Katliam) edilmesi için, nattırarak, Dicle n&hrinin üzerinde Beyazıtta tramvay caddesinde nu>- re, türkçe muallimlerinin :bulun- sa bir zamanda ithal edileceklcr
sık sık halifeleri teşvik eyliyorlar- dolaştınıyor .. o renk renk ziyala- zeci Silleymaru, kaşar peynirini madıklan muallim meclisleri top- dir. Lastikler Vekaletin \'erdıği di-
dı. rın, Diclenin durgun sularına ıtk- Mürakabe Korrüsyonunun tayin lantılarında verilen .kararlar mu- rektifler dairesinde te\•Zi cdilecek-

SEFAHAT ve ŞElfVET seden nur selsebilinden, çılgın :bir ettiği iızami fiyat olan 90 kuruş teber olm.ıyacaktır. tir. 
Halifelerden bazıları, bu teşvik zevk duyuyordu. yerine 100 kuruştan sattığından Haber aldığmı.ıza göre, :bugünler 

!ere ehemmiyet vermiyorlardı. Sa- Halbuki; halifenin bu zevk ve dolayı, Pangaltıda Ergenetkon cad Pi• YA SA de başka bir yolla da 'bir miktar 
raylarında daldıkları zevk ve sefa- sefahat Alemleri devam ederken, desinde ·bakkal Andonui beyaz lastik gelecektir. 
bat alemlerinde y~aktan baş- ihtiraslara Al.et olan mezhep mü- peyniri 60 kuruşa sattığından 2l> 
ka bir şey düşünmüyorlardı. cadeleleri de, siyasi bir fırkacılık şer lira ağır para cezasına malı -

Halife (Emin), huzur ve sükft- şeklinde, her gün şiddetini arttın- kfını etro4tir. 

ihracat piyasası dun 
hararetli geçti 

nunun bozulmasını kat'iyen istemi- yordu. Divanyıolunda kömürcü Haşim, 
al ti · il' ti · tah il Bulgarya kömürünü 6•5 kuruş ye- Du··n ı'hracat pı"yasası gayet hara-yor .. ey e en ve v aye erı s · Nihayet öyle bir gün geldi ki, 

0

MAARll' 

imtihanda hastalık iddia 
eden talebe 

d 1 dur ak B • dada d rine 7 kuruştan sattığ:ndan, ayni . . b. günde' 891 bın' 
ar arına IK>Y ar • ag ~ (Halife Emin) in hayatı, pek acı retli geçmış ve ır 

ve katarlarile yüklü paralar getir- bir akibetle neticelendi. Daldığı se- :~:~~n~~ ~:; ::frt: ~-=~~ liralık mal satılım.~tır. Bu ihracat 
1 le~a;~,~~~::~;!::; !!~~s:a;~tiı: 

tiyor .. bunun büyük kısmını, asker- f h t h ı· k 
a a ve şe ve ın cezasını, eskin masına malrkfun edilmiştir. meyanında Almanyaya 2 milyon ta imtihana girdiklerini iddıa edip 

60 Y a§ında bir ada.m, 
13 yaşında uir kıza 

zorla tecavüz etti 
Dün a~am Çatladıkap:da kü -

çük bir evden genç bir kızın acı 

acı feryat ettiği işitilm~ ve yeti -
şenler polis ve bekçilern de yar • 
d1mile eve girdıkleri zaman, geç 
kaldıklarını gömıüşlerdir. Hadise 
şu.dur; 

Çatladıkapıda denize yakın kii
çül< bir evde oturan Mustafa oğlı.ı 
Sakallı namile maruf 60 yaşların
da Mehmet ısminde bır adam, 
koırışw;unun kızı 13 y..ş>nda Aş -
şeye göz !<Oymuştur. Mehmet de
nizden çıkardığı :ııroavat, demir 
vesaireyi Loplar. Mahmutp"-9ada lere dağıtarak mevkiini talıl<im ~ bir hançer altında can verme.kle ö-

diyordu. dedi. 
Almanlar tütün 

yeniden imtihan olıınmalarını is- satarak geçinen bir adamdır. Ane kilo hurda incir, İsveçe tiftik ve de 

Bu sefih halife, sarayında da, 
muhitindekilere etekler dolusu al
tınlar saçıyordu. Saray; dalkavuk
lar, meddahlar, casuslar, münec

cımlerle dolmu\flu. Ma.nsurun ve 
Harunürreşldin muhteşem mera
simlerine sahne olan o mermer üze
rine altın işlemeli salonlarda, (mıt
rib) denilen çalgıcılardan, her mil
lete mensup kadın ve erkek okuyu
culardan, dünyanın her köşesinden 
krujup gelmiş olan renk renk ve çe
şit çeşit oyurıculardan geçilıniyor

du. 

Bu rakkas ve rakkaseleri nen gü
ıide sınıfını, Bizans diyarından gel
miş olan oyuncular teşkil ediyordu. 
Bunların oynadıkları -şehvet ka
bartan- Rom:ı ve Bizans dansları, 
halifenin sarayında, çarçabuk meç 
da olmuştu. 

Bizzat halife, bu oyunlara büyiH< 
bir alıika gösteriyordu. Ve bazan 
kendisi de bir rakkas elbisesi giye
rek oyunları bizzat idare ediyor
du. 

(Devamı var) 

1941 Matbuat balosu 
Bu sene ven.lecek olan Bastn balosu

nun hazırlıklarına başlan,,...1c:Uı" . 

Balonun mutad parlaklığını tem.in i
çin azami itina göıılerilnıokted.ir. 

Mümtaz bir heyetin ida resinde tertip 
edilen Basın B.a.losu, seı n en zeYkli 
gecesini teşkil edecktlr. 

Bu sneki balo Taksim ııaınıo.u salon
larında verilecek.tir. 

~ 

BELEDiYE 

Suadiye ve civanmn imar 
planı t: azırlandı 

Şehircilik mütehassısı M. Prost 
dün Suadiyeye giderek burasının 

ve civarının iman hakkında tetkik 

!erde bulunmuştur. Mütehassıs Su
adi}'il ve civarının imar plıi.nlarını 
hazırlamış ve dünkü tetkikinde 
gözden geçirmiştir. 

Plfuılannı bugünlerde Belediye 
Reisliğine verecektır. 

almak istiyor 
12 milyon liralık mal 
için müzakere başladı 

Haber aldıg:rnıza göre, Alınan -
!ara 12 milyon liraLk tülün satıl
ması için müzakerelere b"-9lanm.ış
tır. 

Dün Almanyaya yarım milyon 
liralı.k tütün satılmıştır. Bu tütiin
ler geçen seneki stoklara ait olup 
bugünlerde sevkedileceklir. 
Diğer taraftan dün İngiltereye 

de 100 bin liralık tütün satılmış -
tır. Bu mallar şehrı.mizde iyi bir 
surette işlenm4tir. 

ViLAYET 

Vali bugün bekleniyor 
Vali ve Beledıye Reisi Lütfi Kır

darın Ankaradaki temaslarını iki 
gün içinde ikmal ettiği ve bugün 
şehrimize döneceği öğrenilmiştir. 

ri Yugoslavya ve Macaristana fın 

dık, İtalyaya yumurta sevkedilmiş 

!edikleri görülmüştür. i>ie, güzel ve kıvrak hir iczdır. 

Maarif Vekaleti dün Maarif Mü-1 Dün akşam Ayşe sokaktan ge
dürlüğüne gönderdiği bir emirle çerken Mehmet onu çağırmış, ku 

bu taleplerin kabul olunamıyacağı- da komşu olan ve 'babası yerinde 
nı bildirmiştir. bulunan bu ihtiyar adamın yanına 

tir. Malların büyük bir kısmı Bur-

gc< tarikile gönderilmiştir. 

Birliklere verilecek 

yeni ~il 

Birlikler umumi katibi Salih bu 

akşam Ankaraya gidecektir. 

UNIVERSITE 

Ders kitaplarındaki terimler 

Umumi katip Ankarada Vekalet- Üniverşite ders kitaplarında mev 

le temas ederek Birliklere verile- cut olan terimler;n ıslahı için ede

cek yeni şekil etrafında direktifler biyat fakültesi de,;anının reisliğin-

k 
de teşekkül eden komisyonun ça-

alaca tır. 
lışnaları hakkında dekan tarafın-

Gümrükten çıkarılan dan cTerimlerde esas ana hatlar. 

kahveler ı iaimli büyük bir rapor hazırlatılma 

G
.. · k1 d b ı kah 1 sına başlanılmıştır. Bu rapor ya-umru er e u unan ve er-

kında Maarif V ekfiletine gönderi
den bir kısmı daha çıkarılmıştır. lecektir. 

İslanbula ayrılan 400 çuval kahve-

den başka Ankaraya 100 çuval ve 

diğer vilayetlere de 300 çuval tah

sis edilro4tir. Mütebaki kısrm güm

rüklerde Vekaletin emrinde bulun
durulacaktır. 

Gümrüie gelen çiviler 

Çekoslovakyadan gümrükleriıni
ze gelen 61 ton çivinin tevzii için 
henüz Vekaletten hiç bir emir gel
memiştir. 

1 
gitmekte mahzur görmemiştir. 

' Mehmet Ayşeye para vererek 
bir miktar çukulata al:p gelmesi· 
ni 9Öylemiş ve kız çukulataları a
lıp eve geldiği 'Zaman da, hiçbir 
şeyden şüphelenmemLj, ihtiyarın 

bu çukulatalardan mühim bir kıs
mını kendisine ıkram etmesinden 
de kıışkulanmamişlır. Fakat bir a
ralık ihtiyarın, küçük evin kapı.sı
nı s>kıca kapayarak, kıza, güzel el
biseler yapmas için avuçla para 
teklif etmesile beraber ötesini, be
~isini okşamağa •başlaması, Ayşe

nin aklını ıbaşına getirmiş, fakat 
iş işten geçmiştir. Çünkü gözleri 
dönmüş olan ihtiyar, kız.cağı.zın ü
zerine saldırmış, feryatlarına e
hemiyet 'bile vermeden menfur ve 
çirkin maksadına ermiştir. 

Mustafa suçunu itiraf etmiştir. 

Bııtıün adliyeye teslim edilecektir. 

oluyor ... Onu; bir dakika, bir sani- \arı biraz düşmüş, burnunun ke - yordu. 

Mister Rıızveltin Büyük. 

yaya yardım husw;uuda ' 
vesair şekiller bularak t•' 
kanun projesi kongrede • 
!erde müzakere olunurk•ll• 
lefet fırkası şefinin böyle b 
re çıkması, bütün siya.si 
rin dikkat nazarlarını çt 
dir. Biihusus ki, Mister \fil);\ 
.ı. ika Cümhurreisinin bir ıı• 

nu da İngiliz Başvekiliıı• 
mektedir ve bizzat Vi11<iııi0 

gibi, bu mektup basit bir lf 
name değildir. Demokrat , 
şeı.nin bu seyah~tine .,,,., 

kıimetin müsaade etmiy•' 
nolıınduysa da, bila!ıare_ ;. 
reisi böyle bir gidiıte bıt 
görmediğini temin etın~ •" 
kendisini bu se!er, teşvi); *1 
ın.İ§tir. Dış siyasette Vilkl 
velt ı:il>i düşünmekte . . 
reisicümhıırluk mücadele.fi J. 
sında da esasen tekrar el ı}> 
lunduğundan, Londra .. l,'ı; 
nin bükı1metçe hoş go~ V 
için bir sebep yoktur. }J 

ınerika Cümhıırreisinin >"P 
lerine kongrede infiratçıl,ı 
telif şek.illerde engeller ~ 
hususunda çok gayretler 
yor!ar ve Amerikr.nın Avt,.I 
çarkına parmağını kaptır ti 
pek ziyade çek.inmektedifl 

hurreisine verilecek tul•~ 
yetin Amerika demokra51 ' 

nevi diktatörlüğe götiit~ 
Yeni Dünyada ~a bir (fo• 

lirınesi tehlikesini doğııt'1'; i 
şeleri açıkça izhar ol~ıl.w 
buki Mister Rıızvelt BuY J 
tanyaya yapılacak mua~ 
rati üzerinde çok ısrar 

hatta esao;en ıeç ka!ınd 1~ 
liyenlere yarının bugüııd~ 
tile daha geç olacağı yotıı0. 
kit bir cevap ta verm~ ı4'1 • 

kongre huzurundaki pıııı- 1 

dik ve meriyete konıııa>• ;ıl l 
Vilkinin tahkikat ve se!t' a 

ye gözünün önünden ayırmak is · narlarından çenesine doğru ince Fakat kalbi! .. O; hiç işlenmemiş, 
!emiyor. Sen de çocuk annesi ol - bir hat belirmişti. Şakaklarında; hiç dokunulmalllllj, yeni, taze bir 
dun Sadiye! .. Bugün belki çocu- giilerken, konu~urken, yüzünün hava içinde, müphem arzularla do-

- Buyurunu .. , dinliyorum. 
Halinde, Burhan Şevketin 

beklemediği bir siikunet varıh: 

ticesine talik olunmnş ~t~~ ze 
ve tehir taraftarlarının ;la 
galebesi gibi sayılmak l~P'•k 
Amerika lideri:ıin Lorıdt\ ar 
meli on beş ıün sürece~!~ diy 

hiç met ve avdet müddctlert ııu 
ha katılmak sııretile Bd•11

1 
Ti{ ,, 

lık bir teahhııru daha ga ,,;1 

l ğunu sevmiyorsun, 18.kin yarın, hatları oynadıkça belli olan ince çi lu, her zamandan hada genç çarpı
nıutlaka seveceksUı... Ona, sen, zikler peyda olmuştu. Dudakları, yordu. 

Sadiye, içini çekti: okşar, öperken, kaybolan çocuğu- keııdın de hayret edece'--m· , fakat · ı h' b 1 tı. B J ,.. çenesı, a nı ıç ozu mamış oy- _ Sadiye, artık şu kitabı elin-
- Bilmiyorum kıı:ım.. Ben ne nu bul mu~ bir anuc ~ev incile içi 0 giin gelecek benint hissinıi an- 1 d ·· - .. ı 

numın a lııı a, gol,'llSC, omuz ara den at ta konuşalım. 
bileyim... yana )&na bağrına bastırıyordu. cak o zaman anh~acaksın .. ihti - k k 1 .. . . 

k " . d 1 . . • doğru üçiik çu ur ar goruniıyor- Burhan Şevket, yeleğinin düğ • 
Nig:irın gözleri y&vllf yavaş u- • ıgar, a ıa çocukken, onu nıçın "arladı.,n-ın nınan, •·ocug"unu sev . d 13. . b uk 1 1 

d b k -' 'dd ı · ,, , u. ıraz scnllrsc, u ç ur ar 8 mıesinden sarkan ince saat zinciri-
çülüyor u: u auar şı ete se.-emeıruşti?,. meden, okşamadan geçirdiğin gÜn- birlikle şakaklarında, dudakları -

1 
k 

1 
da, 

- Anne, Kazım Bey obaydı, Ilugu;ıkü fada alakadar oluşuna lere acıyac·a"'ın .. • k 1 d k" . .1 d k e oyıııyara şez ongun yawn 
"" nııı enar arın a ı çızgı er e ay- kt d d 

şimdi hana masal da söylerdi.. ı sebep ne idi? .
1 

d , D k, d aya a uruyor u. 
1 .. ı · · b'I ..., 1 d h • b" """ I 1 ıll\ arla ıgı zaman... eme bulur ıı. - Ben masa soy emesını ı - ıa ı a, asta yattıgı ır a"'9""m, . · , 1 • .. .. 1 Sadiye başını dayadığı yastıiJ 

nıha\ et bu meş um saat ça maga Avnavı konsolun gozune attı. d" it k 
IDf..."Ill ki, kızım... aıınesı kcudi hastalığını unutmuş, · .., . . .. · uze ere · 

• k k .. .. .. b h kad S d' · b başlıyordu ... Hayır ... Daha ıhtıyar Pek .ıakından, dikkatle bakılırsa .. · . . . . 
Nigar, )' Or~anı çe ·ere )·uzunu sa a a ar a ıyenın aş ucun- . . . ıl d h' görünebilen bu kır"ıkların hiç e- • - So)·le, dedi. Sem dınlıyorıım. 

örtmüştü. Sadiye, bu çocuk kal-~ da beklemi~ti. Sadi)e, vakit vakit , ~hnn_ınmışdtı'. ılhdt?ar say maz ı, ıç .., 
. . d ... ,. . . .. 1 . . t k .· ı tıyar egı ı. henımi)eti yoktu. Zaten yaşını Burhan Şevket, gözlerini açarak 

bındekı sırrı anlı)·aını)·or u .• ,ıga- u~ nnıp goz ~~~ı .. aç.~ _ça, annesı-ı · . . . . . .. . . hldde!li hiddetli baktı, ;onra Sadi-
nıı şikayeti. hastalık lıararetile n.u so.lg. un yuzunu goruyord.u: •Ani Kalbı, bırden .. k.i .. nle d .. olmu~, )O·r·· gosterı,ıııyordıı... .. .. . 

1 

yenin elindeki kitabı sürntle kapa-
kulak ~ınlamasına benzer hir rın- ne, nıçın uyuınuyotsuıı ? .. Gıt, yat.. I gaııııı altında kuçuk vu. cudunu bu- Yaşı! .. En buy.uk duşnıanı, o ı-

> ' . yarak yatağın iizerine fırlattı: 
la•.·ı•la kulaklarından gitmiyordu: Ben iyiyim, merak etme ..• Annesi zerek tortop yatan Nıgara baktı. di. Biıaı renk, bırH boya ile bu 

·• ' 1 - Bırak bu kitabı da beni lin -
•Kazım Bey, beni senden ziyade nınhzun mahzun boynunu bük·, İçinde, hakkı çalınmış insanların dii~maııın hücumlarını da defet • 
ı;everdi., mü~: •Ben zaten çocuk delisi bir ; is)·anı vardı. Konsolun göziinü çe- ınek kolaydı. Fakat çocuğu?.. O; le ... Aklın, fikrin orada ... Soylrdik 

dun, · -' · J k k J k \ ld h ·· b' d h b'" .. k, · !erimin birini dinlenıiycceksin ..• Eskiden belki, iııknt şimdi? .. Gün kadın deınışti. F .... aı ınsan i ı- ere yuvar a e aynasını a ı. er guıı ıraz a a uyu)·ere ın-

geçtikçe Nigiı.ra kar~ı daha fazla tiyarlayınea evlıidını daha fazla se-ı Gozl.r . deki o, içın için vanan kar, iğfal yollarını kapıyor, yüzü- Sadiye; bol penyuvarının etrkle-
bir alili duyuyordu. Onu; sever, viyor, büsbütün çocuğuna düşkün ateş, hala sönınemiıti. Göz kapak- ne ihtiyarladığını, yaşını haykırı- rini loplıyarak cevap veı:d.i: 

- Emir buyurunuz 

Burhan Şevket, şezlongun bir a
cuna oturdu: 

- Yok, Sadiye, eğer alay ederek 
dinliyeceksen, hiç söylemiyeyim. 
Ciddi konuşalını. 

Kolisle başladığı kahkahayı kes
meden facia oynamak için sahne
ye vakitsiz çağrılmllj bir aktör gi-

bi, tanı değişmişti. Yarı hiddetli, 
yan nıcyus görüniıyordu. 

- Sana pek mühiın, hayatt !tir 
meseleden hahsedcceğlm. 

icap edecektir. İn6ili.z d< h 

sinin hareketi geç ve J".~ 
gibi, Amerika demokrıı5' 
taki büyük şefin bütilP. ;fa 
malarına rağmen, kola> 
geçemiyor. ı• 

Bu bakımdan göze çat~ 'yl 
fade de Reuter'in dün ttb 
(Kenedy) hitabesidir. il~ ah 
lüm olduğu veçhile, ft;,,t ? 

Londra efıri idi. Fak•I 
laması üzerine, nezdind:~ "" 
olduğu devletın hazırl.ı.I ın 

Sadiye, onun sinirli halinden rumu hakkında hiç te ~ ııpu 
şüphelenmişti. Endi eli nazarlarla mırnn bir takım be' an' . ,. 
kocasına bakıyordu. O, de,·am etti: doğundan, Mi ter ıuı 

.. •:vvl'li, diın gl'ce ~ 'igiirı biraz 
incittin1, tarziye veriyorum .. 

Sadiye, başını sallıyarak: 

- Teşekür ederim, dedi. 
(De\·aını .-ar) 

İngilizlerce pek te •ıırı11 , 
sefir gibi teliıkki edileın ~ 

" er• bu zatı n1ezuneo pJI1 t 
betmiş idi. Bittabi tclı:tl' 

f Devamı 6 1"' 



zilyada hava /lsveç m ü d a f a a 
tahsisatını arttırdı 

J.KDAll 

l[lşCIJeeııer] 
lzmit şehrinde bir 

Belediye var mıdır? 
Yazan: Nizamettia Nazif 

.....__, ,r-----ı 

- .Ttağ.vıJ. 
Muharrirle konuşma 1 

ASKERLlk BAHiSLERi 

Y t h b• yasaktır! 
ıpr a ma ar 1 Hani otobüslerde şoförle v 

luda kaptanla konuşmak ) 

hm.itten bir ınektup aldım. Sa· tır! diye levhalar asılıdır. Ne 

isi cumhur be - - y eDi kı§la inıasına 26 nUmi bir arkadaı leklifmlii! ile bizim eazele iılareh..,elerinin 
atta buıundu Kara kuvvetlcrı· - u k td ve çok tatlı bir c1me konupn sa· Harbin yakıcı ve yıkıcı darbeleri •ıl•nn• da: m JOD UfOD &Jll 1 tırla.nndan çıkardığım şu mesele- l'uı yazaa muharride k 

kuruldu 
Fransız 
filosu 

e-janeiı~, 21 (A.A.) - Re· • 1• Ş t 1• r 8 k 1• le Stokholm, 21 (A.A.) - Bugim ler Iımitin de bir belediyesi oldu- İŞÇİ kütlelerine müteVeCCl•htı•r mak yasaktır! 
ur Vargas ukeıi, deniz ve DID parlr.ını>ntoya 2.66 milyon kronluk ıunılau beni şiipheye dil iirdü: Diye birer le,.ha os.ı50 ••• 
va şubelerini yerine bir ha- t bir munzam biıtçc tevdi edilmiştir. 1 - Kış gelir gelmez bıitiin }ol· Büyük harp, y AZ AN zi yu~ darına yazmanın ne demek oldnğnnu 

eti :ihdasına ait karar.na- manevra y 8 p J Bütçede harp malzemesi nıiıba- Jar dizlere kadar çamm· olmuştur. bir cY\}>ratma• 1 \edef l nıi~cnler, yazı ya:ıan bir muh ~ 
'--- ..._,. · ya ··h· ı il dd' Emekli General e §ki 1 a ~- - ... tır. Diller bir b- asına mu ım para ar tahsis edil- a •a varsa eeç. usulü öğı'& eden san'at ri, lr.lo tutman•• ne kador fena b' 

e ile de Salgado Filhı yeni Bı·r Alman Harı"cı"ye miştir. Topçuya 45 milyon. havacı- 2 - Şehrin kömiir ibtiyacı te • ti. Yalnız mu- ~. N • 1 bölgel . şey olduğunun farkında deg~ııı edlleıı hava -ine Uıyin 'oğa 30 milyon sahil deniz toplarına m'n edilmemiftir. P•..,rdan paza- harip ordu- Artı :mdedir. Bir yazı varıbr ki, o, değil 1111 
ir. memuru Beyrutta ıs milyon ve kışıaıar i~asına da b~rkçoı. u".'k ~ö,_ıe~d.... getiril ... nun imhası değil, orduyu besliyoıı rodan doğruya makinenin, .. ~~!; ••nda, danı! aurna arasmda •o; 
umhur bu mimascbetle be- Londra, 21 (A.A.) _ Afı··. 26 milyon kuron ayrılmıştır. a~ çuul komuru halk ı"tisc ka yurd b" çupıthnl•bilir. Bir y••ı ..ıı- var..ıı . ..o - k · ana un ütün ikaynaklarmın cihazının dovülmesi bir külfet - - ~ 
bulunarak gittikçe arian Bevrultaki Fransız filosunun eil. İplzliğe l<arşı mücadele etmek ü- '!' ryl~ıır. Siyah hir pa'l" kö- kumtulUUim harbin gayeaidir. tır. Nokta ete lerı gO;mtlye, seçmi- ki, onu yazanoa yanmda çıt 
.vv~tlerinin bütün bra111- züta~rı ~k sahili uzunluğunda zere mühim nafia ~eri derpiş edil- ::;~ ;.mıt ....ı:lmial~el~nde altın Büyük harbin son iıç yılı, batı- ye tevakkuf edeı Gece bombardı-

0 

ya:r.ıdaa artık h•yır kalmaz. inkişaf ve tanzim edilmesl bir hafta deva meden manevralar ınektdlr. e •ne •• fbr. da s' h b ı "le · · l 1 h ti t k k ı ı.a4 ıelia de .ı., bnnu herı.e.. a i=r t t . h 3 - Şehirde ' ı..A lt ' ıper mu are e erı geçmıştı. man arı, c e şe ı zayıa 01'1 usı e, latm! Benim a••ada, burada 
. ~e e m•ı ve avaah- yapı.ktaıı sonra dönınioşlerdir. yedi tabi oldu" ee: anye.aun a ı Alman ordusunun taarruz neı'esi kaide hükmtlnü almoştır. Diğer ta- •-
. fının millet.in emniyet w Kara ordusunun bir kısmı mem- Almanya Sanfran ••fü tatbik e•liı;:;,i ~ide ç•ft tek•- ve kuvveti kmlmca, her iki tara! raftan geceleyin de devam eden :::::,my::~n:!~~-~_:~~·Yi 0 1::,; m~: esaslı ·~ur. ehemmiyeti leketin şimalinde ve bilhassa 4 gün Birinci mes 1 .ıtırı· 

1 
toprakptan destek almıya, silindir mesaiyi taciz etmek bir mecburi- -r-

u ılave etm~tır. ık d b' 
1 

;.,+· ak • k h A d . . I e eyı e e a alUD: . 1 t 1 . h . . M k" . ta . . sa benziyorsa, bilin ki, o yazı, bir 
:..:: ır manevra ara ... ır et- sıs o o 1 s e Sin Son iki •y içinde İzmittea - ve ';;' '\ =;,:ı ~rıı;.l'h .. .;:rr:-ye ~etbr. iuJ.a u;:ın . zm•m kabil i- tr"' esnasuıda ve öfke içinde :ıora-

d
. • • d 8 •• .. ~.ır. le belki on beÇ. def• t' rnec ur a ış ı. ı a t<.' ıği va· en, yı an nevıyatı kuvvetlen- ki vaza)mııtu. 

içini e U t 
-r &eç ım amma, · r k I ·ı:.ı.. d' k ·· ı- H ' 

- Londra, 21 (A.A.) - Afi ajanm- p r o e s t o e t t •. şehirde" dolqmadıw . . L ı..ıı • zıye 1 arşı ıyor, Sl wı sayısı arttık-' ırme guç ur. ava akınlarının t-ı. me&eli bu yaor11-,, Ben bu gını ıçın 11• • art rd M ' k · ihdaf tüğ" b ~ _... ---· ' 

h b 
Kudüs muhabirinin bıldirdiğine gö dia, yüzde yüz 4.J-·dur d' ça ıyo u. anş a adar uzanan ıst e 

1 
gaye, u maneviya- ~azıya ba11:lamadan o'"nce elı"mde 

mu are e 
....... ıyemeıa. b" b' · dı k akt ır 

re Beyrutta Alman haricine neza- T Fakat 1ufm ıeliti yazdan ı.eui<lir ve ır ""ar nca sıralanan müda- b yı m ır. kiiıt blemle bç masa, bç oda 
retine merbut Von Hentig ümin- evkif edilen iki A· derler L .. Bu ölçU ile ia" ı hn faa manzumeleri ateşler fışkırıyor, Britanya rnansuatı iç.in en elve- deiiıtir4imse olmadı ,,anı· L-

k 
,ı e e a ca -nıük . .. ., ., -

1 s k de yüksek bir Alman memuru gel- meri an bahri1elisi mektuba y ... .,.. dotnı oöylediii- gu zayıat sutunlan kabarıp rifli mahreç, kolonoler, dominyon- kaçtım, traşçtlar konlodı •• ıülıa-
sız ar İ•m UYYet- miştir. Bu zat, Alman harielyesi b b k Jd ni kabnle mecbur oluyonıııı. Çtln- gidiyordu. Fakat, bu tedrici erime, lar ve dost ve müttefik :memleket- yet yine birkaç aiızdaa hinlea ya-
l Laost•n çıkardı namına mühim vazifeler deruhte Hr er ıra 1 1 iti yum lzınit yollaruuta n ...ı- membaların zenginliği ve milletle- !erdir. Deniz hiıkimiyetl bu gellr ptlaa mnhtelil traılar arumda ve 
, 21 (A.A.) _ Domel ajan- etmiştir. Vaşington, %1 (A.A.) _San Frarı delerinde o bdar toz toprak ,...ıı rin azim ve iradesi sayesinde, cop- diyarına ulaştıran yolların eıııni- zoraki olarak bnnu karalaııup 
nol'dcn verdiği bir habere GİZLİ BiR MATBAADA cisoo'da Alman konsolosluğu bina- ki bunlara - fazla deiil _ dört helerdelri çöküntüleri belirtmiyw- yetini kifildir. bqladun. 

'da bulu~an Fransız kuv- smdaki bayrağın koparılrnaso hl- damla Yaimur suyu kabluıao elie du. Bu 3 hary rıh böylece gelip geç Almanya için de Autarchle biç te Bele, tam lnı Alorlan karaı.m.. 
o Kinwıusanlde Slam lwv- BULUNAN RiSALELER ~en dolayı Alman büyük el- edilecek çamur miklanıua aıame- mljti. Geçnıiıti, =• bir taraf ta mümkün değildi. Bugünkü harbin ya ça!ıprke.n, odadaki traı 0 

Jut. 
e karş muvaffakiyetli bir Londra, 21 (A.A.) -Afi: çiliği hariciye nezareti nezdinde 6 kolaylıkla tehanlil edilebilir. ruban sarsolmıı, sendelemişti. en mühim bir sebebi de geçim sa- dar dayandamaz hale ııeldi ld, -

geçerek Siamhlan Lııoo Beyrutta meydana çıkanlan gizli protestoda bulunınustur. Ba top toprak rahmetli Aı.türklin Büyük harp, hinterlanlarda ce- haları edinmek derdinden doğmuf- redeyse öfkemieıı fırlayop bura711 
nndan atmoşlanhr. bir matbaada yaptlan arqbnnalar Harkiye nezareti bu hadiseden ~~olunu Ankaraya eelirdiibniz hennemler yaratamamoıto. Mnha- tur. Fiziyolojik milessirlerin de kadar ~aluwt oldujum ülotla-
ilnunusan;de 'ltamboç'do, neticesinde müttefiklerin davasına dolayı Alman mümessiline derin eun de ayni halde idi. 925 inci yıl· rip lnı kadar zırhlanmamoşlo. Zır- )'prabcı bir rolü vardır. Avrupa, n sobaya atacakı.... Dereke~ mll-

Ue Asisoplon arasıııdalı:I yol karfl sempatısl olan Fraıwz etmı- teessürlerini beyan ebniılir. "". ~·y~tle~ Birliği Hariciye Ko- hm maneviyat üzerindeki tesiri de büyük bir ikbsadi buhranla kar- •İç traşçılıır :rfizümU. çizıileriıı • şiddetli muhmiıeler ol- yan ......,larm 1ngolizler ve Gene- AMERİKAN BAHRİYJ!lLİLERİ mosero Çoçeron ile Sovastopelda ya- bu kadar mahsus değildi. şılaşınışbr. Viikıii, bütün 0 krizle- dea bunn aıılanllf olacaklar lıi, 
ral de Gaulle lehinde rı.aleler da- SERBEST BlRAKILDI h.nt Odesada yaphf• bir resmi mB- Harp önü &iyaseU, fikirleri te- re rağmen, muharip ordunun 1ıeıt- tam ifle şimdi, yani tam ba aMa 
ı;otttldan anlaşolmoştır. Tevkif edi- . liıkatt.an Ba~id'.Y• kruvazörU 110 şettüte bu ~adar uğratmamıştı. lenrnesi çareleri aranacaktır. Faka~ yanoından &aYllftular. Sav"llnlar 

aız Kardinalı Papa !enler arasında bir Etmeni ve bir San Francosco, 21 (AA.) - Al- avdetınie Türlüye Hariciye Nan· Mohabinelti muhalefet cereyanla- nihayet halk lıiltlelerine ordu ru- amma iş le işten ııeçlL 
d kabul ed 

man :konsoloslugundan bayrağı kal n Tevfik Rüştü Aras'la b'ır mUl4 rını K i ·· ·ı · · ' On · · • ın an ildi kaç Lübnanlı bulunmaktadır. Man dır 
1 

k . •· , a ser suvarı ennın mızrak- han da maddeten de bağlıdır Hin- un açın, ıazetenm patronUM rnış <> ma suçu ıle C ıes· kat yapmak üzere • - 'tt d · 1 ·ı t ak ·· - ' · · 
21 (A.A.) _ İfgal altında dater bükUınet radyo vasıtasile hal günü tevkif edilen iki Amumearr"-~ ilıri kwnaııdoubk ımu e e•" arı• sus urm muınkun oluyor- ter!and, bunca taıyildere maruz gayet ciddi olarak teklif ediyonmı. 

Fı ı.. b . l.IUU1 dairesine «itti- du. Halbuki, hürriyetin h... .. i"'i sa- bulunurken her geçen gun·· bır" az idarehanenin kapısına: 
an ansanın yPO.il_. ~, u rısalelere kar§ı teyakkuza bahri~lisi ...... best b akıt- . .+ ğim anda da a-: h ld di •---f """9 

6 

' -o-·- ~ - ,..... ır .... ~.ır. G 1 ı· .,~ a ey .. UDi! ... nılan Fransadaki harp sonu teza- daha yıpranacak sarsılacaktır Yaı.ı yazan mubarrirle ke•• 

ı Gerbier Papa tarafından davet etmiştir. e e mı kömti ·· ı ·· x. ' 
. . --..o--- da mız uAe... Bmıa hürleri, parlimentoda sol cenalı O- 918 mağllibiyetınin Amillerini tah mak btıyea yaukbr. Abi tak 
l' tir.. SURiYE VE LJBNANDA SoyYet • japon balık &Ti ta1.•cc~pde~emek elden plml- yelerine kuvvet ve ümit veriyor- lil edenler de bu mütalealara hak dirtle konapalar ... P kaclar ~ 
ın Vıchy'den ayrılma- ALTIN BOLLANDI anlaımuı temdit edildi yor. zmıt enız kenaruuladar ko- du u ahnacaktır! 

Marepl Petain, hariciye 1 lıkl d k.. "'rü . 'edi . vermişlerdir. · Londreiı 21 (AA ) Afi Mosko\·a, 21 (A.A.) _ Balık ya-
1
81 a ~a. en ... ~!°u temın - Gerçekten, bütün varlığını yur- Diye birer levha Mbrına, ~ • ın ve maairf ~ . - : emez ınıydı? umıt ağaç kömürü duna f d ed b"l . . • Almanyanın, henüz yıpranmamıı fena olmu. 

r ile göııqtiiiü mal4mckır. Suriye ve LUlmaıı piymlarındo takları hMkmda Sovyeller Birlii!i .--ı.a mmtakalarl "lidir c a e ı en mılletlenn, ıs- olan ordusile, hu vaziyetten sıynl-
F ranaız ai--Lı"aı· çok miktarda altm dolaşmağa ı.. .. ._ ile J'~nya arasında mevcut anlat- y .ı-- L-la 1.1 .. ı- . a çe~rı. • tiklfil ve istikballeri müemmendir. mak istemesi ihtimali - ~~ Şakayı buaka\mı amma, ~na .-o ı .......- ma bar H tılmı u--, - y---, •teailüii b- Burad b"'yükl"ğ'" b 'gwı .-.-- .,. .... •1r mulaarrlrl itfa,_._.. 
• eclea a,..W. amıfbr. Bu hldise geçen harpleki esti taalıh':ı uza . şlor. Japonya dar stok temla ..W- miydi? v . ~. • ~ ~ ve u yurlae- s;e. ıwvvet bulmaktadır. Ancak, Na h ah .b 

21 (A.A) 1"vi9- bnhranı hatorlotmalrtadır. Piyasa.. . . erine nıobetle yüzde Gtlçlllk baaaa neoiadeT Kiimliri1n erhji ile en buyuk takdırlere p- pelyon'un karşısına dikilen engel, .,. • 

18 

arriN, •- .. ---;;:: 

it ıc'. anıplaruı.İa ~ ya anedilen altın bir tenezzii1 hu- ;:.:,.~tediye etmeği Ubul et- IMiyle bir IMdona .ıe.....ı- 7ilk- yan olanlar, Aanglo Sabo~. bütün güçlüklerile, uçurumlarile = .=.. ı.::..:-.=:.. 
'-·"· , _ selmeoiadeld ....., aareie anyabi- K~Uf sav.qımozda, fedaklr mil- Abnanyanın da ümitlerini, brarla- P' 

"' -.;.ı dün ö~ :;ıl•. ıet:iı ve b~ İngiliz !irUI 25 Yeni anlapııa dun Kremiln'de liriz? Ot.o .ı.. ı..wı,....ı. olib- leUmız de cıbana semalıat ve il"' rını boltalamaktador. ı.. çalgıcı auıl !illa tutulam-
bfile olarak Frlll.m ~ _':Y' asma sa ılmala bqlan- i~ edilmiftir. İki taraf devamlı aızhjuHla, yalaat bmitia beı-..ıı~ hamet dU.turları öğretmi§ti. İtalya, önceden iniaiyatW ele yuı yaua maharrir .. öyı.iir. 

:ıııuvuaıat e&ıııİf, 1NJük ........-. bor aıılapııa · · hazır -Y.. A a-t f z . zmıını laıııak ü- llalliilntle.. vruparun lktosadl hayatına clü- !arak, deniz qm ı,..bbüaler öa- O- C..,J ~ 
ara andan allnflaıa- japoDJ&DDl ......,; Vi•i -L.:-I ere b~ .Sovyet - Japon komiayo- tl'çündl meaelenin tleiunl-%.... zen veren yabancı pazarlar ve kay- ıuıırm üder kurmn• Afrikada ============--ı-·- , ._...... nu tayınıne kar · t· ..... -'-1-...J tn ·ı ır-···lfı ...,.., Tokio 2ı ( ar venıuı "· .-ı.ı.tan ise, mektııhwı hir ta- n~ır. go tere, Almanya ve yerlopnİftir. İtalya, ham madde i-

SulM IUeteejwia ' A.A.) - Sabık elçi- lapuyacla feci bir tr• bip olan .:amlaarriri fU misal ile bele İ~ya h~rice müf~ekirdirler. tibarile de her şeye muhtaçtll'. lılr ...... leMeıı Sotomalsu Kato, Japonya- kazuı oldu pek acı •ır tanda ıiioe vunnak- Fevkalade vuıyetler, bır memle- Y.U- ıııncek bir harpte anava.. Vieh7, 21 (A.A.) - D. K. B.: 

21 (A.A.) _ Havol: ma Vidıy hüldlmetl D<Odiııdeki Madrid, 21 (AA.) _ Stefani: tam. kette h"." elin harp için çahpnasını tanın yardımın• miltteı.ı.' olma- Mendoza vapurunun 1nsilizler 
• Lo~l görügııı~ mina- bil~ elçihğe tayin edilmiflir. _ Madrid'den Santander'e giden •ŞiddetU kar ııaQıııordu. Hutam mecbun lalar. Huı_ı aonu çal'fllla- dan, ı.oıoıııı..deki harbi muvaHo- tarafından tevkif m...ı..ı etrafın-
a Su ... ~"'.'etesı, Fransız D•ger taraftan Baron Şu-Toaıi de surat btan ıı- ve lloııtehliz gece birclenbiff f enalaflL D•hlll ~da da h':" darussınaamn, hiç kiyetle bqarmak rnnhaldi. Grazi- da taı.ıllt alııımadoğı için bu lı&~areşal a ıtiınad eltlğini Japonyanın Arjantin nczdindeld ostasyonlan arasında Santander'den bfr kanama ı..,ladı. Her tiirii! gu _ ~jiloe kat, tuzum anında, harp lh- ani ordusunun mukavemelBizliğl- dl.leden çıkman muhtemel -ıchnce devlet reisirrin be-ı ilk büyük eıç,.i vazifesini deruhte gelen muhtelif bir trene çarpm'f- ,..derime Nğ>n<n oğorl"f'ııonJ!. toyacını karşılanwıı gözde bulun- nin bir saiki de dört bqı mamur !er hakkında burada Iıenlla bir fl!Y uluııııeaiım ya .. .ı.ta.ı.r. ı eyliyecettir. tor. . Miidtıh«le icap etti. Dağb"f'"Rdc ol- duruluyordu. oiamaınasodır. Bu orduyu intizar söylennıenıektedir • İ.,.ıHzlerla 

Bor ~ va~nlar horap •bınıt- madığmuz için, J.ıanbulua bir..,.._ Siy ve san'at mekanimı .. , bUe yıpratmıya kili idi. Son nıağ- vapurunu nereye ııönderec:elılorl 
tur. 5 Ö!u ve bır ~k 'Yaralı vardır. hallui ıayılacak bir şehirde ~ yurdun refah ve hayatanı t.ıemin blbiyetlerin bir sebebini de bura- de belli değildir. 

TL .A 

ler son cilaler.. tife 
çoialdıimı 7a.•a

al salahiyettar ma • 
(memlekette tiM yek-
M, 

iıiten Nanemolla: 
o aal(lll veya sari ltw 

deiildir. •Tifo bir 
lıastahit•ır, aziıim-. de· 

llaya güeenilmes. 

Cl'apunaa sergi açaca
,.leyiace Nanemolla sor-

ahu •D· grupu ne der ... 
., D Ah'l . • a ı er ını? Deliler 

rtliler mi" Neıiir k 
.anası kmum, Mıii. 
ollayı ~ 

u teşkil edea saa'at 
liittndirecek bir lilar 
dan k~ırtmamak i.9• 

111 cenı.. venlik: 

..._ ... u ... •· 

AJaJ11 

ltömiir 

Abda otur• bir ultalt
aalatqer: 

- Azizia adada ~akacak 

ki•m yektur. Könıürdiler lti
rer ltirer dtikkinlarmı kapa

yarak terki meslek etnıefe ka
rar vermişlCJ', Bu nuıl İf bö _ 
~? y 

Arbdaşlardan bin n.wıseleyi 

izah etti: 
- Dunkü gazeteleri okuma

dınız mı" Ada kömürcülen 
tekrar dukkanlarını açsın, di
ye narha ır kuruş daha zam 
Y•Pm11lar. Oalar ela kirı ö .. 
nınce tekrar dükkblan ac • 
mıflar, Alıfverıı INışluuf Ji
ae. 

Nanemolla la.men orada 
atılarak: 

- l>eaıM ailallll)'n toe11-
ia m me 1 Fakat Mitia D
mürcii çecuklummı llep ~ .eD ailamaP Nflana, .... 
maa laaliaiz ........ tleıli 

A $EKlP 

lrriçre • Sovyet ticaret dı.ğrmız ıçin bu mücla1ıalenin haa- ~buriye~erine ~e tanzim ecii- da aramak !Azamdır. Diğer taraftan Bir Macar MJetİ 
müzakeresi t4hanede biitün sıJıhi imkciıılan ve ~r: Mesaının( harbın sevk Te ida- Llbyada, Arnavutlukta ve Habe- Moekoncla 

Moakova, 
21 

(A.A.) _ Tas a. 
1 
,anlan camı bir surette ycıptlma.aı ~i gay~ine tevcihi, hariçten pstandaki İtalyan ordu lan iklim Budapefte, 21 (A.A.) _ Stefant: 

bildiriyor: Jan&ı doğru olacaktı. Hemen. biri sokağa ikmal iınünları ibulamıyan mem- ve araziden bafka bu memleketi~ 
lsvlçre milli ildısal nez • f"ioıiL BW IP'abo, bi• otomobil •- lfttetlerde, lannunım hayat intlza- rin, ı.üld61 .. hürriyetleri ujnın- 1 Klfiden ibaret bir Ma""' ı..,.. ıicaret he__.. ?Q K~ aretı ~ rııttı. Bulunamadı. Sabaluı Jcad4T ınını balta~:-··"~(ı . da savaşmak fırsatına müterakldp ti, Sovyetler Birliği ile Macaristu J"'.ı - anunusanide y .. d 1 o-' arasında doğru ve muntazam tele-

riyaseti altında bulunan b ' İsvi yatağın bapııda cluı öldü ha ölü- ıpratma ip, aç ve çıplak, me. halkile oe muca e eye :mecbur fon muhavereleri, 4-I'"'af muh-1..-

tiearet h yeti 20 Kônunır ~ Y ... diye Oeklqtilc. Allah !IA!/"Ot- kensiz ve ateıJer altında bırakmak- lacaldanlır· ...,.. -
M ko\'ay~ muvasalat ~~•de j ıerinoize "" d"yduğumuz i-.,ı a- la yapolmak isteniyor. BeF taka- Bu harbin, mazidektlerle -moka releri ve ıimendüfer nakliyat 119-
• · • • ıy.ır. 1 Z4ba acıdı, adcımcagız ölmedi Gün Unin bir sonu, maneviyatı bomk yeselerme imkan bulunamıyan, ız- mini mıtelesini görüşmek üzere d6a 
J&ponyanın yenı Be ) 1 • • ·ı . Moskovaya hareket etmı.M. 

ı r ın ~ çıaı doğar doğmaz derhal kendim so- mı !etlerin bir mukavemet haddi tıraplar, tehlikeler do#urabileceğinı ~· ... · 
mparatora veda etti k4ğa. fırladım. Bw vasıta MOO\Qğa vardır. Bunun ibret verici levbala- tahmin etmek, kehanet değildir ı 

Tokio, 21 (AA.) - Japonyarun bGfladom. Yok, yok, yok. Nihaııet nm her gün .. yretmek1eyi%. Bir, ltalya için çok ac• günler bqlamoş- , Askerlik iılerl 1 
yeni Berlin buyiık elçisi General bir soförü:n. evini sağlık verdileT'. dağın dondurucu rüzgarlarla ok- tır bile. Asri kalelerin 100,000 e N&· • Oşima. bugtln ımparalor tarafı- ' Gittim, adamcağızı uym>dınlwn. pn n plıiJ<alanna tırmanmakla ran mürettebotınm henbz madde- 1937 lilll'İI ilk JOklllllSI 
kabul edilmıştır. General Oşima, Çalı§mayı reddetti: asfaltta kaz ayağı adımlar atmak a- ten yıpranmak yüzünden de değil. EmWni Mkwla 
impara!ora \eda eylemiJtir. •- B.,.ı,. a"'bam çiflb•. lhgü" rasmda ne büıük farklar var! ınfuıen sarsılmasmdan esır düştb- -· - .. _ 

cGeneral Motor•• kum- sıra teklerde.• A vrupada i9~ cereyanları daima ğünde şuphe edılemez. İtalya, he- ı _ Bu ııe~ aakerl k çacına eirm 
panyaaı ayda iki yüz Bu sefer. de tek numara ara.mağa kuvvetlenen ve diıfundüren bir defin tiıren yolda •Emniyet. 337 doğuınlulann ilk Yoklamalan • 

la are a cak bGfladım. Bul.mayınca belediyeye meseledir. Harbin hugünkU yalı:oco aramamı~ cihan için de havai sa- lııındk .. un 8'1 .IÜDÜ baol ••""'"'· 
t 1!ı y pa _ Ge koftum. Reis Bey lstanbuld• imiş. ve yok•c• darbelero, sıildln devrele- yılan deniz hakimiyetini .kolaylık- 2 

- Yoklamaya 1.ıeceklenn •oafıdo 
' a •d nleral ekil daireye şöyle bir uğramq, rinde de, işçi kitlelerine teveccüh la denizaltı ve hava (ilolarile, usle- ,.uııı gQıılerde nütw cQzdanı, 

5 
nde& ) a 500 fototraf, san'ati olanlann şubeye hlta-

u ile 
200 

b" .. k bom. kalkıp gitmiş. B odalar kilitli. etmektedir. İşçi barındll'an muteva rine dayanarak, elde edebileceğine ben ;:,azılmış aıın'atıarını ıösteıır Ucaretı 
uyu N:L "ki ki ad · · · an ta" ar . wıayet ı ncı ve n resuıı po- mamnl§lır. odalarından tasdikli veaikalan ve ika· 

" esının e;a lı p ; ı . ld et çal uu .imal nı temin edecek hır ogrnodik G uk. Bi1 mit ki sokaldannda çaınnk .ıı. ı,.. ~ fazla umlll...., kap•lrmf- m ... edlle birlikte,....,.. ıebneleri. 
plan bazırlamı bul uğu 

1 
memura· Y:Una yükselmektedir Alın ~ bir tı Dretnavtlar yuzunden denizci 

3 
- ~) Eminönil merkez nahbeai: D. nu 1 an v ta b i . . lbette 1d 28, 29 lklııcikAnun 941 tarihlerinde. 

tm ir u pfiln N Amcrı •- ası znut kı puar gün1eri üç diirt ke- devletl r e , a anmıyacak- B) Alemdar nabfyi!6l· 3 4 3 Şubat 
A\ atkm Compan ırketı ile C: Dedı v a la t T b ~Ur çavah başında, aile sahipleri, ardı tal an ku~ etini yıpratan, 941 tarihlerinde • 
U>lu muka 

1 
. t da a d bır lıa~anınıı bia•i ba ın•a bırbı· vvetle iddia edıleb r denizler-ve ) c mu.Hmiden d ı ril ka C Kumkapı nahiyesi· ı, ıı, 12, 11 

haz lanmıştır e e vıa eden tekir kr•ılerd• d ttbest k anmamasıdır. suı-t Ml tarihlerinde. 

Kansas Cit · .,..ı,,.; farbıal•şmakta41ırl.r. Bu k h rpt J D :se,-uıt n.ııi,.eai: 11 19 10 ŞuW 
kanın le Y ~ ~ı c b fabr - Bir tehrin bu uç meselesi iDlana \1 b b 941 tarihlerinde. 

. urulmas na baş anını tır Tablo nuıl. Acı tleiil mı şu hakikati kabul ettirir: İtal an E) KQçükpuar nahiye.l: 25, 28, n 
Bu fabrikada glecek yaz a lar Alın siu koskou bır İzmit ki O ıehir4e •ır lteWıye :m.ewwd kat Subat 941 tarihlerm~ :rok.Wnalan 78_ 

larında parçlar n montajına bır sıhhi ıındat arabas:ındaa mah- olma41ıta laaldbtini . kad ı>ılaca:k:t.ır. 
acak4r rUJIUIW' Aha size konoca ~ır Lı Nis•uıllin Ncıil olm • - lhti:rat 7ok.lamaları ayrıca w. ... _tir, 



urası Sinyorun Evidir ... 
Nakleden: Faik Bercmcn 

1 • 
22 ikinci ki. Çarşamba 
8.00 Pro«ram 
8 03 Ajnas 
8.18 MiWk 
8.45 Ev kadını 

12.30 roııram 

18.45 Çoçuk 
19.00 Müzik 
19.ı6 Müzik 
19.45 Müzik 
20. 15 Radyo Gaz. 
20.45 Müzik 

DEMOKRAT KR 

a ı ra 
• • - a ır 

Khlüler Amerikadan dönmüş o
lan hern5e.-ılerinin evinden çtk!ık
Jar. vakit münaka~aya giriştiler: 

- Daha dün çarığını çekerek tar
l8sı na yollanırdı. Aradan daha on 
sı:ne geçmedi, bu on yıl sanki on 
ı;ı.ın kadar kısa .. Kral zade gibi dön
d~ elli bin altını varın~. 

geçti, hına gittikçe yükseliyordu 
fakat aga bır türlü. işç lerin para 
,::,;'11 vermıyordu. Son defa yevn11-

yelerinı istedikleri vakit: 

12 33 Mlizllc 
12.50 Ajans 
13.85 Müzik 

13.20 Müz,k 
ı8 00 
1803 

18.30 

Program 

M .. ı:ı>: 

21.10 Konu5"ma 

21.25 Müzik 
21.45 );Iüzik 

22 30 l1jans 
22.45 

2•.00 
23.30 

Müzik 
:\>lüzik 

Kapanış. 

Bir zırhlı mı ağır, 
Deniz tayyaresi mi? 

Seri bir otomobil gezintiıi - !Vioate· 
da - Oyunda kaybec!en aşkta k• 

- •Şehre gideYim de banl:adan 
alayım'• dem,ştı. 

Konuş:ına 

Yazan: Hikmet N" 

- Elli bin mi? B<!n iki yüz lirası 
bıle yok diyorum. 

Şehir Tiy;.troıu 

T epebllfıacla 
Dram ln•muıcla 

Muazzam bir deniz harp tay
hazırlandı 

• • • 
yaresı pro JCSI 

- Ne münasebet? Kız kardeşi 

ıf·yledi: Amt'rikada büyük bir tica
rethanesı varmış. buraya evlenmek 
ve ev yaptırmal< için gelmiş. 

- Bu liıflara ..kulak as:ma, ben 
11mcasının oğlu Raufun ona yol pa
rası vermiş olduğunu duydum. A-
111 l zengin olan Rauf. Amerikada bir 
çarŞJSl varını_. Amma sanırsam yi
rıe buraya gelecek. 

- Hadi sen de, Amerikada güzel 
beyaz bir kadın alınış. karının res
aıini Süleymanda gördüm. 

Hangi banka bu' Banka lafını~ 

üstünd<!n be gün geçti, hala pa
radan eser yoktu. Şehre gi<lıp gel· 
diği halde ses çıknııyordu. Bir ak
~am üstü işçilerin hepsi toplanıp 

evine gittiler. lakin bu da para 
etmedi. Nihayet muhtarı ara) a 
koydular, Süleyman muhtara he-
men: 

- Bundan kolay ne var, diye 
başladı, bu bir paket sigara paı-a· 
sı bile değil. Bir gün kını gezmı
ye gitmiştim. sigaramı un;ıımu
rum, Kolombıa'ya hususi bir ar;;.
ba yolladım, bir pakeı sigara bana 
elli dolara rnalolmustu. Kaçmıyo
rum ya, Koloınbia'daki mü~rü-

22/1/941 ç....,,.mba runii 
..ı._. saat 20,30 da 

APTAL 
* Komedi 

U/l/tU C~l>a riinü 

aiinııdüs saat. 14 te ~uk oy.na 
!%/1/941 ('a~ba g-ünü 
abamı saat 20.lt da 

KiRALIK ODALAR 

* 

Bır buçuk seneye:' aklat'ffiakta 0- ı Tayyarenın ta~ıdığı faydalı yükün 
lan bu harpte muhar.p de\'letlcrin büyük bir kısmı kanatların içine 
ıatbik etmekte oldukları haba harbi yerleştirılmiştir. Projede umum a
esasları ve bu esaslarda rol oyru- ğırlığın ) üzde ellisi olarak kabul 
yan ta~·varelerin tipler!. her mem-1

1 

edilen ve 67.400 kilo olarak gösteri
,eketı cr6di surette meşgul etmek- len favdalı ylık <U suretle tak>im 

tEd!f. Her n:L'mleket:n mütehassıs-ıcdilmiştir: Mürdtebt ve teçh:zat 
!arı, bu meseleleri ;,lcyerek kend. 3.850 kilo, motor Prm yüzde eli. 
ınen11eketlerinın mi~li n.i.Jddfaas~nı xrirc'İe'"lııi sarfetmek suretJe 2f. 
c:Jakariar ecie'l. neticeler çı.-ar .. 1;dga saat.ık uru ·a yet~ ;:lE:cPk benzin 
çalışmakta ve bu suretle her taraf-/.'·ag, 51.00IJ kı o, bümba 18.150 k lo· 
.a dikkate değer bır sıra eLdlere silah \'P ıP.-himmat 3.400 kilo. 

\y2 z, ğımız S0n ~reler zarfın

cta, A\·rupa hükümdarları arasın

ca, ı;eçırci.ği macera ve sergü,eşt
ıerile en çc>k onılan ,.e memleketin 
de cı·re~ an c den son vakayi dolayı
>ile geçeıilercic tekrar dilden dile 
dolaşan bir isirn Yarsa, o da mu
hakkak sabık Romanya Kralı İ

n.ınc Karol'ün ismidir. 

Sabık Majestenin ailevi ve si
a•i ı aı atından sarfınazar ederek. 
na aıt ahsi bir hatırayı zikret
ey; munasıp ghrüyorum: 
\'"clia: tlıği zarrıa.n,nda şa~..si ba
sebep.ercien dola,ı Romanya 

ahtından uzak!aştır.lan ve bu fe
·a(atıne mukabil otuz milyon 
:nnK alarak bir daha Romanyaya 

rada bırakarak gazıno 

Karo! dogruc.ı .Roulet 
na yaklaştı, 21 numara) 
koydu. Bu hareketi üç 
!adı ise ele hiç birinde n 
madı. .. 

Oyun esnasında oyu 
al sorulmaz, bazıları 

çin me -·um addederler 
defada da 21 numara}1 
!:i.ı. meraıtımı mucip 
bunu yenemiyerek ve 
rek kendisinden sord 

- Altes, dedim, 21 ıa 

.Hinin SC\·diği bir nıı!ll 
- Hayır, dedi, nuın 

birisile hususi bır aJak 
hele 21 i hiç sevmem (J 

bugün ayın yirnı biri, bit 

- Bu Süle •man da amma tu
haf.. Boyuna gih-urca lakırdılar e
chyor. 

rastlanmak mümkün olmaktadır. E c" ru cıeniz ta.ı·~·ares.nrn u-
Bıı etucller arasında en mıi'ıim-1 çu~ müddeti on saate indirilecek 

leri Birleşik Amerika matbuatın- ohma, taşıyabileceği bombarların 
da okunmaktadır. Bu matbuat, bil- ağırlığı 45.400 kılova çıkmaktadır 
hassa, Amerika sahil müdafaasının Tayyarenin mürettebatı on sekıı. 
yalnız deniz kuvvetlerine mi. vok- kişidir; bur.lar: l k~mandan, 1 mu
sa tay~·arelerle azami surette tak- avini, 3 pilot, 2 sevir subayı, 2 tel
viye edilmiş bir donanmaya mı ya- sizci. 3 makinist ve silahları kul

- Ne derse desin, köylü değil 

mi? İneklerile beraber yatarlardı. 
Bunları unuttu rnu? 

me yazdım, yıldırım telgrafla bin Burhaneftin Tepsi T~nsilleri 
altın yollıyacak. Şehir Tiyatrosu komedi kl&mında 28 

Ameleler bu palavraya kulak İ.kinci.lcinun Salı ve Kadıköy Süreyya 
1 sinemasında da 8 Şubat Perşembe günü asmacı ar, ertesi günü binanın ö-

akşamları san'a1k~r Bürhanettin Tepsi, 
nünde toplanınca, Süleyman kıy- Fransız Akademisi Azasından (jan ~-

- Ne olursa olsun çüt sürmekten 
!kurtuldu ya .. 

Amerikadan dönmüş olan Süley
man, ertesi gün hemen kız kardeşi 
~ beraber iadei ziyarete başladı. 

B~a kocaman kenarlı bir şap
ka ve elinde bir kırbaç vardı. Bü
tıin köylüler onu saygı ile karşılı
,1'0rlar ve kapılara kadar uğurlu
yorlardı. Gittiği yerde boyuna an
latıyordu: 

metli saatini çıkarıp: kar) ın YllUT11$ oldugu (Pere Lebonard) 
- Bunu rehin olaralt alın! dedi lommdelti ve Muellim Kemal Emin Bara 

İçlerinde en yaşlısı elini uzata- ıara!mdan Tıırlı;(eye <Baba Ramiz) is.. 
milen ~vrilen 4 perdelik: meşhur piye-

rak saati aldı ve evirip çe\irdik- aini tem.il edecektir. İkinci ıemsllde 
ten sonra~ Vedat Örlinin yazdığı (KAN) dramı ve 

- Sana kalsın ağa' diye bağır- Smiye TepsJ tarafından lisanımıza çev-
d Enf . '-·t b ı. •. 1 B h ,_ rileı (Salomel traıedısı ıenç ve guzel 

hut miinbasıran sahil müdafaası 
gayesini tatmin edecek tayyare 
kuvvetlerine mi dayanması icap 
edeceği mevzulariyJe uğraşmakta
dır. 

lanmıya ayrılan 6 kişi. Projeye gO
re tayyarenin silahları da şudur; 

37 miLmetrelik dört top ve 12.7 

milimetreli'< dört makineli tüfek. 
Projede bö~le muazzam bir de-

ı. ıye ,. u usu u .,.. . ız a..- . · . . 

1 
san'tt\k-. nmız t..1ruundan t.emııııl edıJecck Amerikan mütehassıslarının ba

kımızı almasını biliriz. ,.e dan.•ları oynenaeaktır. 
- Bana bak. bu saati... 

•ları, fevkalade uçuş kudretine 

Bizde Koloımbiada sokaklar 
ipe-lı gibi temizdir. Bir sabah ev
den çıkıyordum, komşularımdan 
bir kadının sesi kulağıma geldi: 
.Allahaşkına Sinyor Gonzales di
:rorov, bu ı;eferlik affedin!• Sin

- Bırak bırak sen de .. 
Etraftan sesler de yükseldi: 
- Kah, kah! PalavTaya karnı

mız tok. 

- Zaten senin IM>ban da dolan-
dırıcının biri idi. 

- Senin ııene lhı.rn Amerika vi 
' . 

ne tarlaya dön! 

:fCf Gonzales ahbabımdı, hemen En yaşlıları, arka<Jaı;larına isa
~nları~ seğlrtti:ın, ve Gi>nzales ret etti, hepsi birden yü1<~lttikle
ltatırım için kııdını affetti ri binayı yıltmıya ba>ladılar. Sti-

Süleyruan etrafına bakındı, din- leyman yalvarıp yakardıkça kö~·
leyenler ahmak ahmak gülıüyor- lüler: 

lıırdı. - Sinyor, Sinyor! diye alay e-
- Sinyor ~nzales kimdir bili- diyorlardı. 

~=============~ ~·a1ik büyük tayyareler yapmak 

ı
ı 'lmk.mını göz önünde bulundura-
A nkara borsası , rak bir kısım deniz Kll\'\' 'IE·rinin 

2 daha tesirli surette yerine alacak 
- 1 • 1 941 - ·.yyareler meydana getirmeyi dü-
1 ll~rlla 

100 

180 
100 

Dalar 
J'r<:. 
Liret 

ı 00 İsvi('ll Frc. 
100 
100 

100 
100 
100 

Florm 

Ra7ifmMtı. 
ıı.-ı,. 

Dıahmi 

Le\o.ı. 

ıoo Çek Kronu 

l.>6 
132.20 

29 68iS 

0.9975 

1.6225 

JJ.H71 

1 şünüyor ve tayyarelerle donanma 
lar anı.sında mukayeseler yapıyor
lar. 

Bu iki silahın değeri üzerinde 
bir Aır.erikan mecmuasında bir 
et!idü intişar etmiş olan Birleşik 
Amerika motör mütehassıslarından 
H. Alfan. tavyare motörlerind<' el
de edilen kkıimülü ele alarak mu-

niz ta\''.'aresinin iJk nümuncsinin 
inşa masrafı olarak 6.700.000 dolar, 
motör grubu için de 2 m!lyon do
larlık mütemmim bir masraf der
piş edilmektedir. İnşaatına derha, 
giri<ildiği takdirde bu tipte ta. 
yarenin ilki iki sene içinde diğc: 
on tanesi bir sene sonra, 24 ü dör
düncü sene içinde tamamlanabilir 
ve be inci seneden itibaren de a~·dr. 

beş tane çıkarılabilir. Bu hesapça 
Birleşik Amnika De\'letleri be' 
sen lçinde bu btıylik deniz bom

bardı" .an tayyarelerinden mürek
kep )·uz tayarelik bir filoya sabıp 
olabilecek ve bunların ber biri v:ı.

sati olarak 1.059.000 dolara m~lola
caktır. 

ak basrnıvacağına söz veren Ka
ol. Londracıa kendisine intizar e
~en )!ad;,m LupesKu'nun yanına 

dedim ... 

Bir iki defa daha bınl 
telif numaralara ko) d 
da bir şey çıkmadı. Bir 
vurmaktan kendiıı-ı al 
eski bir Fransız d;ırbı ın 

t i<t ... Orada bir müddet ika
T:ett"n sonra Pariı;:e gelen ve bi
aı are de "·is'de hayli zamanlar 
ası,·an bu ilci aşıkı tsadi.if 

eserı olarak hen de orada tanımıs
t;m. tırhyarak: 

- Fehametpenah, o 
beden aşkta kazanır . ·· 

Gözlerini yumdu. elill 
nı okşadı ve: 

Parısin en mc~bur avukatların
lan birile bır gün •N°egresko• ote
.• in terasa.sında ol'.Tuyorduk. 
Bu zat, Karol'ün işierine bakan 

- Ah, sahih olsa, d vekili olduğu gibi Pı·ensin en sa-
meseli icat edene bir mimi dostlarından da biri idi ... 

Holde nazarı d kkati celbeden ba- dikerdim!. .. 
•ı hareket emarelerinden sonra 
Prenı; kapının önunde göründü ve 
avukatını görür gorrnez bizim ma
aya doğru geldi, oturdu. Kendisi
·e prezante olundugl<m vakit 
'"'ürk 0Jduı;un1u ögrenince, Türki
;·eden bahsettı, ufak bır fırsat bu
,.r~a ista.nbul::ı ve Ankaraya gi
eceğini söylcdiğı gıbi Atatilrke 

karşı hisstylccliği hayranlığını da 
muhabbetkıirane bir lisanla anlat-

* Monte - Carlo'ya gel 
olmamıştı ki yine Nis'e 
zere yola çıktık. Ark 
kullandığı arabada ır.a 
ko ve refii<aları bize 
yorlardı.. yine yıldır 

şimdi havanın karanlık 

dolayı bir kat daha ka 
lambaçlı yollardan ge 
geldik. 

tı. Kendine has olan seri bir hare- Kendilerinden ayrı 
:<etle kol saatine baktı ve <t,\ ağ;. müsaade istedim. Keın 

,Y<>r mu..unuz? Kolombia Valisi. Bunun üzerine Süleyman he
En iyi ahbabımdır, - cebinden bir men ertesi günü köyden kaçtı. Kız 
ıı;ıat çtkarıp - bu &aati de o hedi- kardeşi iı;e yedi ay sonra kahrın
ye etmiştı bana. Bir aynı da o- dan öldü. Eğer kadınlara inan ·ak 

100 Peçot& 

100 Zloh 
100 Poınıt6 

100 Le,-
100 Dinar 
100 Yen 

a2z~m bir drniz tay.\·aresi plclnını 

ınc<:1emek~cı Ye bf-i_vle bir tayyare
nin Ameırrn miJJ! n1i.idaraasında 
.if;ı. c:df'bH('C'Cj!i hizmrt1eri tebarüz 
et tirrrc·ktedir. 

. :-<:alkarak 
Bir zırhlııı•n insa masrafı 10( ! le elimi sıkarken: 

nun cebinde vardır. ıliızımsa bu ölüme şu sebebi bul-
Böyl~e durmadan atıyordu. dular: cBaktığı kızlar ona hep 
Jkıncı haftanın başlangıcında beddua ettiler de ondan .. 

evi yaptırmıya koyuldu. Şimdi e- Hala simdi köyde 0 eYin bir du
llnde .ıcırbaç kendi köylüsü olan varı kalmıştH". Kö,lüler bu duYa
iş("Jerın başında sabahlan akşama n boyamışlar ve üstüne sunu yaz
iı...dar duruyordu. Günler geçti, bir ını.şlardı: cBurası Sinyo~un en
ttirlü köy kızlarından birine talip d.ir!• 

<>imamı tı, kadınlar bunun üzeri- =============== 
ııe dedıkoduya başladılar: 

- Köyden kimseyi beğenmedi; 
lı:t'T>disi neci? 

- O caöaloz kız kardeşi alma
dı. Her kıza bahane bulu;·or. 

- Domuz karı, bugiin kasabaya 
«itti, g(ıya halasının kzını iEtiye
ceJı:miş .. 

- Ben ummuyorum, bu Süley
aıaıı hiçbir yerden kız almıyacak. 

Bu minval üzere bir hayli gün 

BÜYÜK TARt H t 

Eczacılar cemiyet; 
kongresi 

Eı.•zacılar c~m yeti sene lık umu
mi hnetı top!ant1'ı rlun ögle<l<?n 
sonra İsıanbul Etibba oda.•ı '"lon
larında yapmı~tır. 

T<iplantıda hır >'{'nelik faalivet ra 
poru okıınmu< ve ıdare heyeti irat 
edilmiştcr. Btınu müteakip yeni i
d~re hewti SE>~ılmıştir 

ROMAN No: 111 

JOO İ. \(~ Kronu 
100 R •b:. 

PAt.am •e 1&.Jt.n&ı 

ı 0-0 İsY<ç Kronu 
l~ 85 

3.175 
3l.1375 
31,1375 

31.006 
19.95 

-~~~~~~~~~~--~~-

H Alıaro huliı~a olarak şunları 
stiy1iiyor: 

•Bugün ham kun·etJerinde ça
l !ııo:z.... ta.vvareleTe takılmak üzere 

milyon dolar ve im•a müdiieti d< 
beş sene tahmin edilebilir. Bu he
~aba göre ayni para ile ayni müd
det içinde bu tip deniz tayyarele
rindr·n .94 tane imal etmek müm
kündiir. Bu tayyarelerin ta'lyacak

l;nc.ıl •dilen en büyiik motör 2400 ları faydalı ·ük. 1.600 kilometrelik 
beygir kuvı:etindedir. "Motör ima- bir mesafrde yapılacak Yazifele. 

hlı:udar AoliJ• Bulı:1* Biiiliulllfln,. 
!atındaki teraki<i vt•;iftleştinne ter için 4.700.000 kilodur; 3.200 kilo-dt-n: 

tibat kullanılm&sı sayesinde iki metrelik mes;ıfcde yapılacak yazi-CengC'lkii,yfı Be-k&rde-re!'i Çakaltipi ya-
sen~ye kadar 6000 - 7000 be.Ygir feler için ise bu miktar, 1.700.000 kı..ı:ı;unda 2/1 No. Ju hanede oturan IIa-

tice Ö~nıtanın kflcası aynt yerde &ekin iı:.U\'VCİİtlde motörJPrin yapılabile- kiloya clü~ecektir. ~Jındı bir Zil'JıJi
?\-[ıc ımel İrfan ;ıleyhine açtığı boşanma cegine ınuhakkak nazarile bakıla- nın silah kuvvetini ele alalım \'t 

davasından dolayı n1üdcaaleyhe ikamet-JbjJir. ~ıfuharririn, yiiks(l'k kudrette lrnukayesevi bu bakıındnn vürüte
giılıı mf'<'huı olduğund•n tebligat Y•pı- motörlcrin imal edilebileceği ka- !im: 1.170 .kiloluk obüs alan 40 saıı-
l;n1amıı:; ve iJ;·ın<>n tebligat icrasına ka- d . k 1 ld · · 

1 , hk'k 13 219 .ı P naat ne a;;anara e e a ığı muaz- :tmlık 12 top, top ba-ıııa 100 rrıennı rar ,·eri ('re...;: 1.:i : aı ı 'T er;j:eın- "" 

- Ha) -ti! ... d<'di. - Dostlarımızın 

Kendilerincıen ayrılmak ü1ere I de dostlarımızdır. Şi 

oniisaacielerinı almakhğıma Vd~:rt,·sizin de bu sıfatla araın 
o:rakmadan. bana hıtaben: manızı rica e<liyoruz ... 

- Ej;cr bir mhniin;z yoksi!, •e- le iltifat etti. O gundeıı 
fakatin ,zle be.ıı t<n·k'; ·ap eder müteaddit defalar görd 
m.siniz? Teklit.ncc bıı .ındıı TJ .telif veoılelerle refaka 

.i~iiz de kapıda bekln·en •ls.J~-ıdum. 
.ın Stıiza• Ya \'erlestik. Kendisi Ben Kan'da bulundu 
\ ıı<ır.a rturdu n ani bir dr•'!'o.- rada, Al!esın \'atanına 

raj ile yola c:.' ülclük ... Promcnaie I'"" tahta cülü.s ettiğini 
les Anglaisvı bir an i~inde arka- gımdan, hakkımda gösl 
m!zda bırakarcık 'ıonte-Carlo"nun ğu nezaket ve te\'eccübe 

olunu tuttuk. .. Avıı);atın: yun olduğum vicdan bO 

- Nereye gidi\·oruz. Altes? Su-
aline. gülerek ~u ceyabı Yerdi: 

- Rüzgarın bizi attığı tarafa• .. be ıünü saat ıo tayin f'dilere.k b.;ı bap- zam bomb.:irdıman tayyart:si tipi. ~esabiylL' l.36tlOııo kiloluk bu· ağır 
taki d;.ı etıye tle da,·a istida sureti mah- Ou ~ekildc dört motör grubu ile !ık alır; diğer tc "' 1 arın müh:mma! 
ke .. e divanhanes.ne talik edilmiş oldu- 11ücı:hhezdir Projeye göre, bu mu ağırlıklarını h€saba katmak ıçın rini gcçıyor, l\Jonte-Carlo 
'-undan ınudeaaley~ Mehmet irfanın 20 azzarr denız bombarciın'an tayya-, bu m.ktarı ikı misk cıkarmak la-

istika-

Filha"''k;a Villdranche sah:lle-

disine tazimat ve hürme 
nilerimi havi bir t:Jgr 
Yirmi dört saat sonra 
cabetinin yenı bir deJıll 
ne:tzikolne yaz1lmı~ ceva 
mesini );r.e tel vasıta 

ıun zarfında <ia\ a ıstıdasına cevap ver- . ~ . · 
k . • .. d hk r<'sının kanat uzıınl~gu 75 metre,· 7.lmdır. Bır top mermisinin ı'htı·,·a me \e ye,·mı mcz~ur a ma em~ye · ~ 

geıme;. ıi7t·r• key!iyet g•«le ile de ilin J ta~ıyıcı sathı 625 n.etre murabbaı: j rttıı;i ınr;Iak macksi, obiıs ağırlığı-
olunur. (2162) umum sıkleti 152 buçuk tondur. • (Arkası 6 uıcı ,ayfada) 

gecikmedim. 
melinde süratle ilerl:yorduk. .. 

Sahili takip eden ve Nis'den 

Venedigin meşhur kaptanların- de müt.;nasip endamı,, bir kız ka· mi~lerdir. 
dan C,•cala 'nın oğlu idi. dar güzel bir gen~ti. Görülüyor ki. o devrin bu devi· 

t 

b 

Cica a zade, .on yedi yaşında Bu meyanda DJke Don Gast<r re uymıyan bazı çirkin adetleri 
yah~ıklı bir genç idi. Fevkalade nun genç oğlu da bu esirler meya· vardır .. Ve bu yüzden birbirlerini 
giizel olan bu genç JıerkE6 üzerin· ıunda bulunuyordu. padişah nezdinde gözden düşür 
de teııir yapıyordu. Don Gast.onun oğlu da Cicala 1 mek için el altından entrikalar çe-

Kanuni Sultan Süleyman, esir · zade kadar dilberdi. virmekte idiler ... Yazan: M. Sami Karay~ 
lt'ri huzuruna kabul ettiği zaman Fakat, Don Gaston zade çok geç· İç oğlanlar, has bendegan, diye Başin.ırnandan Don Alvaro kale 1 Bunlar içinde şu isim ,.e mevkide Cicala'nın güzelliği ve yakışıklı meden hastalandı Ye vefat etti. sarayı hümayuna ve t'Üzera ko -

yı terk ile kayığa bınip kaçır,ax/ adamlar vardı. olması fevkalade hoşuna gitti. Bazı müverrihler, Don Gaston naklarına alınan bu dilber esirler. 
~siinde bulundu iıie de, Türk •Başku.ır:andan Don Alvaro, Ge- Kanuni, Cicala'yı fidyeinecat i· 

1 
zadenin vefaLnı sahte olarak kay· ağıışta büyütülerek bilahare dev-

Gt'nızcilerı tarafından bu açıkgöz neral Don Sanço, Sicilya fil06U ku- Je serbest bırakmadı. Cicala'nın dederler. Ve bu vefat haberini Pi· Jetin ba§ına \'ezir, serdar olmuş
ba~ku.mandan derhal yakalandı. mandam Don Beranija. ilh .. • babası, oğlu için belki on •binlerce yale Paşanm sahtekarlığına atfe- !ardır ... Asıl fecaatin ve felaketin 

Monte-Carlo'ya gidc·ıı dıır yolun Azamet ve kibirden 
otomob:J ve otobe<s gibi vesaitin hakikaten bir hanecla 
kesretinden ,.e güzeı iıhın kara ye!ini her vesile ile i 
tarafına tesadüf cdc·n kısmının kalmıyan sabık kral, b 

muhle.sem kaYa par~a!arile mu-ıbu keşmek1!9 içinde,,. 
lıat ol:ı.asınd•~. bu yolda saatte geçirdiği bayatı hatırlı 
yetmiş bes kJorrıetre katetmenin Ben, hu SO'l veka)"I 
ne olduğunu bılenler. refikim ile hem o günleri hatırl 
benım o gün geçırmış olduğumuz 
korku ve heyt-eanı takdir ederler. 
Pek ma. ırane Ye soğ"Uk kanlılıkla 

otomobili kullanan prens, bizim bu 
halimize gülüyor ,.e ba~ını sallıya

rak: Korl<mannız' demek istiyor
du ... 

O'na acımaktan )<e 

dım ... 

(1) Sonradan ögr 
keti ayın yirmi birini 
bir günde terketmİ§· 
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* Bir başkumandanın askerlerini 
1 

Ve birçok ümera ve kumandan- fidyeinecat verebilirdi. deler... en büyük yeri burasıdır. Ve bura-
bırakıp kaçmas!, Türkleri hayrete Jar .. Bu sebeple istanbulda bu ü- Fakat, Kanuni Sultan Süley _ Sözde Piyale Pa~a. Don Gaston 

51 
idi. MOflte - Coro'da Cafe de Pari<• 

dtişurmüştü. (H. 961). seraya ehemmiyet verilmişti man veziriazamına şu emri verdi: zadeyi İstanbula yollamayıp ken- Bu, o kadar feci akıbetler doğur- önünde durduk. Bir masada çay iç-
Almanya İmparatoru Be~inci Ve bizzat Kanuni Süleyman bu _ Cicala zadeyi has bendega .

1

. disi için alıkoymuş ve kendi has muştur ki, Osmanlı İmparatorluğu mekle me.gul kadından biri jansı bildi.ri)ol': 
Ş~rluı ba~uıınandanı nıhayet eı;ir yüksek rütbeli ümerayı huzuruna nı.m aras•na ithal ettim. bende>ganı sırasına geçirmi~tir. nu izmihlale sevketmiştir. Pren.<e ellle ı,aretler etti. Hep bir- Non·eç gazeteler• So 
al.nml§tı. Bu muharebede birçok kabul etmişti. Pad~ah bu üsera - Bu iradeden sonra, Cicala zade. Belli olmasın, diye hastalanarak Güzel oğlanları, saraylarına a _ Jıkte yanlarına gid•Jdi. İ<aret ede- liğinin Bulgar tan elf 

Tas AjansınıJI 
Moskon, 21 (A.J\·) 

•nlzade kumandanlar esir olmuş.- nın fidye vererek ıtlakına ı-ıza derhal pad~ahın has bengfını ara· ~·efat ettigini ilan etm~tir. )an bazı padi<ahlar, ba7.ı vüzera, nin madam Lupe ku olduğunu pre- lannın vaz;felerioı ııı 
tu. Bunlar, !starı.bula gönderildi. gösterdi. Bu sebeple üseranın bir- Gına alındı. Hatta, Piyale Pa.~aya muarız o- bunları büyüterek rical mct·kiıne zantasyon esnliSlnda iığrendim. Baş rici bir tarzda yaprı' 
Padişah bu kınnandanları biz:zat 9'1ğu külliyetli apra vererek ı;er • Güzel Cicala zadeye kavuk. lan bazı rical, Kanuni Sultan Sü- geçirmişlerdir Bunlar, bilahare tan aşoıgıya kadar rezecla renginde tamamen veya k e~ 
Yı.lıköşkünde- huzuruna kabul et- besi bırak ldılar.. saire giydirilerek, iç oğlanlar ada- 1 leymanı Piyale Paşa aleyhine tev· rl>?vletin ba.,<ına geçerek, 'I\ı•lc mil- blr tüvalet giym~ olan bu kadın !erim bildirmektedit ııtf 
li. Meşhur Çikala Za<le bu defa İs- saire giydirilerek, iç oğlanlar id· cih eylemE'k için bu Don Gaston lt'tinin m ıkadderatını <'lleıiııe al- hakikaten 1.-.r!f ve cazibeli idi... Tass aıaıısı, bu ha 

Piyale ve Turg~t Paşılann al- tanobula getirilen esirler meyanın-, dına datıil edilmiljti. j Z•denin vefat l'tmeYip, Piyale Pa· m;şlardır. Bıraz orturciuktan w bırer Jcon- madığını ve uydurJ 
dıtı eslrlf"r mühmı {aiı6iyetler idi da idi. ı H;;.kikater Cicala zade fevıkal&- '~ tarafından sa.kland<i,'iuıı sıöyle-J (Dnamı var) •UJJ'QS)on alciı.ktan S<41ra onları o- rr,; ğe mezundur. 
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Aciltye -v-e Potts J'Tür_odusu ~elikl Trabulusgarpte Son mülakata 1 Şili Sefı·r1•01•0 ka~tı.bı: 
bır kaledJr 1 (Ba~tarafı l indde) d a i r 

16 kıt'alarımız, hud. utmrının rkma 1 N ? 
(B114 luafı 1 ~l 137fada) • (B t f J . • f d e tt e " 

dogru gcrı çekı.mekle devam eden as ara 1 ıncı say a a) ereye gı 1 
ri sahillerı mıntakasına gonderil- İtalyan kuvvellerini ~ıddellı suret- dıklcrini b,Jmcktedir ki, bunu kes- • 

K .. Ş li D b tirnıenıize ı·mka· n olıııad g-ın d m . ..ştir. osıence ve ıma o ru- te takip eylemektcdır. • ı ı .•• 

şya çalan metres 
yl apsemahkômoldu 

1 r ' C'1ğalog,unda t!icoar Ziyarnn metresi Em;ne Otaşın dün OJ1llye i.k•nci """° 
oldugLın 1,., ıddia eden Emine Otaş, evden ma!ık<>nıesin<le muh;ı.k<>mes bilm.İf ve 

~ 7L.kte haiıı ve pah~.da agır bir kıaım eş-

caya yer.. kt;vvetler gelmıştır. Bu 1 TOBRUK TESl.lM OL. {AGA mulı.ereııı okuyucularunız ta,dık 
mınlakalardaki kuvvetler 4-5 tü- Loncira, 2J (A.A.) _ Pazar ak- ederler. . . 
men kadar tııhm.n ed:lmektedır. <omı mU.stakbel ta için Lngı-ı .Yalnız. bırdenbıre ~apılan bu giz-. ..- arruz 1 . . 

1
• k 

Almanyanın Italyuyı Jrnrtarmak liz ordusunun na.ıl h~zırlandıgına tat ,.~ eds·ı-arc~gız ınu·ı"· atın, Duçe 

Es11s~n zengin oJan ve çok para kazanan Mi
kicioslıti kaybolduğu geceP arkotelde görüidü 

için Buigari.stan üzerinden Sel3ni- d. _ ra ın an rıca ve ı tıma <"dilrniş 
ı_ar rad_ yoda b.ır. konuşn_ıa .yapan oldu.<:'Unu tahmin edt'bil'ırı·z. çu··n-ğe bır taarruz yapacağı hakkında- b t ı b k ~ 
ır ngı :z za t!ı dcm~tır ı: k h b k d h h d 

0 hırsıı.tıj.J. sabit oldue;undaıı 11 ay h-ı>&e 
ııı te· ı7•_ ç;ılarak kaÇ?n>ıi ve adl•ycye veril -

mahJril m edil.ıniı tJ.r. Zabıta akıbetinden endişe edilen ki ha~rlere gelince, Almanya ba- · . . . u er a ım an ve er cep e e 
- Iç.ı'Tlızden bazıla_rı harp ıııza- sıkışık vazi.•·ette bulunan İtal•.·adır. len Romanyada bulunan kuvvet- oda 2• ·' " 

mı -. saatten az btr zaman zar- M"I"- t h kk d Lond d !erinin 2,5 ay sonra 15 - 16 fırkaya . . . u .... a a •n a ra n yapı-
lında. 100 .kilometrelık bır yol ka- lan tefs'ırler de b·ız'ım du··şu··n·•mı'ze Şilı· "-' · · iı · kıitih S 1 

,J ·ır. 

~Gelecek mevsime 
N~ 

Timose göre : Mikicinskiyi her tarafta arıyor 
çıkarabıleceği kabul edilse bile bu t 1 d -~ ..,.,,,ırının ll8\l61 i aın- alıatgüııarlığı şefi olmuştur, Çok 

Mıh Y la a te mı~ er ır. Dıger arkadaşlarımız uvmaktadır. Mussolin·ını'n ll'ıtlcr- son Mik· · ki d" · Yer UDOS Vy kuvvetin bö· le bır harekete kafi ' ıcıns ort giın evvel e&- centilmen ve o nisbelte .karakter 
gelmiyecegi tabiidir. tam tec'ıizalla 20 saatten az bir za- den yardını istediği muhakkaktır. rarengı.z bır şekilde ortadan kay- sahibi olan bu zat, benim de husu-

bkadar çalmam! 
.,: . ~o 
ou:e ıf' 
~ara)' 

• B 1 • t man içinde 61 kilometre yol yürü- Askeri yard•m, siyasi yardım, harp bolmuştur. Üç gündenbcri geceli, si katibirndi ve son derece sa11hi-
Bir palto hıraızı böy. ve u oarıs ana Bütün trenler a.k

0
r .i nakliyata müşlerdi.·. Hepimiz silah ve techi- malzemesi yardımı, yiye<:ek yardı- günduzlü yapılan aramalar henüz yetlere sahip bulunu•·ordu. 

tahsis edildig"i takdirde bile Al- zatla ceb" ı '·· ·· .. 1 6 t h t" t j ' ÜÇ 

... 
Iile 

le teminat verdi! Ukl b'I' manya ancak 30 -40 tümenlik bir ' ;ııruyuş e saa a"' mı. Çü.nkü talya, yedi aylık harp- bir netıce vermenıl§, ancak, şu ci- •Mıkicinoıki avni zıt.manda Roman 

Y en lt 1 1 r daha az bır .ı:aman içinde 40 kilo- ten sonra, ilk darbl'ler altında sar· betler tesbıl edilebilıniştır· Sam- S f. . . . • . h . kal 
0 Sirkeci civ.annda bazı dükkilnlardan U kuvveti bu mıntakaya getirebilir metre '·attetı·k. 

1 
• .k. . . .. · ya e ırunızın ae ususı r ıy · 

.. sı nıaga başlanuştır. Bu sütıııılar- son .Mı ·ıcınskı. dort gun evvel ge- . . . . pal~:~::::::~"::k:.:=ı Londra, 21 (A.A.) - nmes ga- ve bu uzun zamana muhtaçtır.. Londra, 21 (A.A.) - İngiliz tay- da defalarla iznh ettiğimiz gibi, İ- ce çıkıp Parkotolc gıderek cı;len· dL Oraya sık sık gidışının sel:ı<>bı 
de muhakeme odllm41ir. İsmail <k!miJ- zete•ı başmaı<alesınde şoyle yazı- Bundan b8-'lka, Romanya ve Bul- yareleri Tobruk üzerinde attıkları talyanın artık kenıli kuvvetlcrile, miş, oradan ç•kt klan sonra da bir ışte budur. Halen Varş<wada (Po-
lir ki: yor: garistan bu kıtaatın iaşesini temi- risalelerle garnizonu teslim olma- bu ağır yükün altından kalkması-, daha gönJmem~tır. Taksimde lono - Latino Aınerikcıı) ticaret 
•- Bendeni% içkiye müı:ıtellyun, Öy- Almanlar tarafından yayılan bir ne kafi değildir. Alınacak Almanya ga davet etmektedirler. na imkan yoktur. Onu, Almanya- Krıstal gazinosu önünde ok>nıobili uıtiessesesinin genel dırcktöriı o . 

le icap etil çııldun ba7 Rels. Kusuruma çok şayiaların birbirini naksetme- bu kuvvetlerle, Yugoslavya ve Bul- Tobrukta bulunan Daily Telgraf nın alelade bir yardmu da kurtara- ıov Brioneo _ Louco da. bu '1adise lan bu dostumuzun, meşhur (Ros) 
bakmayın, elimde deıiil. içici param Tok.. oine rağmen nazarı dikkatin yeni- garistan üzerinde yapacağı siya.i gazetesinin hususi muhabirinin bil maz; İtalyayı kurtaracak şey, an- yet karşısında her türlu thtımalle- un oglu Mikicinskinin bugün Ncv-.. Amma çald$m paltoların par8Jl bu 

ııene bana yetişir, Artık gel"""= mewi
Jlle kad>.r palto hıraızlığı 7•PlllJ71lcsb

- IÖz verebilirim.> 

Jen cenubu şarki Avrupa üzerinde tazyiki takviye gayesile hareket dirdiğine göre evvel ce Bardia üze cak, İngiltcreye karŞ.l tanı bir AI- ri gözönüne alan zabıta tahkikata 
1 
york ve İsviçre bankalarında 

temerküz etti-ii oldukça aşikardır. edebilir.. rine bu suretle risaleler atılm~ ve man zaferidir. . .. ve araştırmala.ra ehemmiyetle de- i 100,000 doları mütecavız parası 
Mussolininin harp makinesine Diğer taraftan Almanyarun Bal- bir kaç saat sonra 37.000 İtalyan Almanya, Bulgarıstanı çı~ne - vam etmektedır. vardır. Kazandığı para pek ~ktur 

Yıkılan k a h Ve- güvenıniyen Hitler Sicilyada ve kanlarda girişeceği askeri bir hare- Generallerile birlikte çıkarak tes mek veya bu küçük devlete boyun Dığer taraftan, Şili Sefiri Hek- Esasen 9Dk faal olan bu zatın ay
Adriyatikte kuvvetli noktalan el- ket bu mıntaka büyük bir cephe- !im olmuştur. eğdirmek suretile Yunanistanı ar-. tx>v Brioneo - Luoo da, bu bad~e rıca kaçakçıl:k yapma.ına da ih· 
de etmeğe mecbur olmuştur. ffj!.. nin teşekkülüne sebep olacaktır. Londra, 21 (A.A.) _ İskenderiye kadan vurarak İtalyanın Arnavut- hakkında şunları söylemektf'dir: tiınal verilemez.. 

20 
y~ındaki oğ . nin tavanı çöktü 

Üç 
• 

temizlik 

!erin müttefiki İtalyanlara ~ Bulgaristan, Almanya kıtaatını ken den Daily Telgraph gazetesine çe- lnkta yardımına .koşabilir; fakat, • Milyoner Madam (Ros Love - lu, İngiliz hava kuvvetlerınin göz.. 
şimdi aşikar surette izhar ettiği is- eli topraklarından geçerek Yuna- kilen bir telgrafta şöyle denilmek- '.funanistanın mağlüp edilmesi, İ- ton) un oğlu olan Sam60n Miki - de bir suhaydır.Mikicin.k.i çıok ho-
tihfaflı &zaınet belki nihayette o- nistana taarruz etmesine razı olsa tedir: talyayı kurtaramaz. Libyada ve ı cinski aslında Rustur. 1 • da d h · · varda ve y~ bir adamdı, Ya-ame esi nun mahvına sebep olacaktır. İtal- bile Almanya bu topraklarda asa- cİtalyanların esir olmakta gös- Şarki Afrika uğra ığı czımctın Uzun zaman Çarlık ordusunda 

b,__, h nında daima çok para bulundurur en 1-aı •Jtıada kaldı yada herkes Hitlerden nefret et- '"•i muhafaza için kuvvet ayırmak terdikleri isticalden bahseden bir ve daha da uğrıımağa ma .... m u- zabitlik etmiş. nihayet Bo~viz . 
& '.., l d ğ nh.da .ka ı ve sarfederdi Kaytıol~-undan ikı B . tta bel . mektedır. Bundan ba.~ka Hitlerin mecburiyetindedir. İngiliz yüzba\ısı demiştir ki: un u u i ı mın acısı r~n- min kabu ü üzerine memleketin . 

IAk :".l~rek ,-ıkt~=~u;!.aııb~S::: ka. t_'i _oı_arak .... ıki cephe. li bir .harbe Bir Alman taarruzu karşısında _ İçinde İtalyan askerleri bulu- da, sade İtalyaya biraz avunmak den ayrılarak Pokınyaya geçmiıj . saat evvel Parkotelinde keodisile 
d b şt ğ lm_,_._., B H ilerin 1 imkanını verir. t"r BiLilıare Amerikaya oıden görüşen Bulgar Konsolosu bana •n «inin tavanı dün anaıızın çökmU., gırı ı ı goru ""'""'"· u ı diğer Balkan devletlerinin muka- nan 1 kamyon 12 İngiliz askerinin ı . ., 
~.';:;:! =lesinden üçü ankaz altında en çok korktuğu şeydir. vemeti de hesaba katılırsa Balkan- nezaretinde gitmekte iken İtalyan Bu harp, Yunanistanda ve Bal- Samson az zamanda kendısini sev· §Wlları anlattı: 

H,.,,_"!M anmı,tır • Mihver tazyikinin bütün agrr· lıgı' ı d K kanlarda bitmez. Artık, huralar - dirmiş ve 8 sene eV'Vel Peru hü • •- Samson o gece 90k neş'eliy· ........, ·~-- Jara•~---~-ın· •ıkıl.. . . lara İngılterenin göndereceg"i yar- mış ar ır. amyonlar durmuş ve 
--· w_..,.w , l B l t y ~ı. t dan İngiliz İmparatorluğuna da gi- kiıMelinin Varşova Başkonsolos - di. Kendisini masama ben da,·et "'""ı eıınaaında olmua ve ameleden Bil'' 

1 e u garıs an ve u6""-vyaya dım kuv,·etleri haricinde 100 fırka- ayyarelerinin taarrruzuna uğra- İn 
..., yük! · muhtemeldir Bulgar h k dilemez. Yol tıkanmıştır. gilte- lug·una tayin edilmişti. Bundan ettiğim halde hesap göriılucken ce-Ştiicrü ve lllü.rael m~ Terlerinden enmesı · !ık muazzam bir kuvvet Alman er es siper almıştır. Akın geçtik-

hülcıl " B r · h ft l d be- renin Akdeniz muvasala hatları da sonra vazifesinden ayrılanMikicins binden bir tomar yüzlük banknot 

edlr 
ir 

:raralanarak Cerralıpaşa huta!ıanesine me.ı er ının a a ar an yürüyüşünü önliyecektir. Çünkü ten sonra muhafı7.lar esirlerin kaç-
lı::aldm'- .. ·lardır. Müd<k!iumwnt mua.. ri durmadan yaptığı siyasi tazyik- mag· a teşebb.. ttikl . . t Ege denizinden geçmez. İngiltere, k~ Şıli hiıkiımetinin Türkiye Mas• çıkardı ve hesaCı o gördü.• ~... ~akın mısalleı- göstermiştir ki teh- us e erını zanne -wrılerınden Şekip Musluoğlu hlldioe !ere takdire deg· er bir azimle mu.ka. mi 1 . d 

11 
k bu denize Cehelüttarıktan ve Sü-

like anında pasif kalan memleket- • ş er ıse e amyonun onu .. 
lahldkabna Vll.Zl7et etmiştir. Kaıada•wmet etmektedir. k rn1·ı··· d . veyşten gidip geliyor. Onun ıçın, 

ele 

ler sonradan istilir.y. a ug·ramakta- · e 1 ıgın en dolmuş ve Italyan - ı · k M ]" • H"t) 
Ylkm. a. iıine . nezaret eden memurun Bulgaristanın istiklfili ve Bulgar ot•• 1 . 'd - . • Balkanlara ve Bogaz ara ınınc • uso 1 Dl - 1 er 
mes ulı,yeti tıör1ılürse hakkında kanuni . . . dır. Bu tecrübenin verdiği ders Al· i or erın 1 aresinde ÜS"'-lmtize dog tecavüzi değil; dün de izah eıtiği-
lok;bat 7apılacaktır. arazı melalıbatının sulh yolu ıle ta- manların hareketi anında Balkan- ru ilerlemeğe devam etmiştir. On k t! (BMfaıutı 1 inci saııfada) (Başmakaleden devanı) 

kuk t . il ği h kk d B 1 b. · k miz gibi, tedafüi bir ma 'a ·• _ Prop:ıganda maksadile gerek re kadar yuvarlanacaluıa o halde hak tt ır ece a ın a u - larda yeni ve büyük bir cephe açıl- ırınci amy•ma tam bir isabet vu- k Al 
1 

b. 

Günün içinden 

R d 1 f nlti be- k müm ündür. man ar, ır \'eya sırf İn.,.;ltereyi ima.na cetir:nek i· o manya a ı'syan gar aBşvekili Fi o un geçe . masına vesile olacaktır ve bu cep- u bulmuştur. bir!.uç Balkan devleti veyahut Almanla.·, gerekse Italyanlar bu . b: li 1 mikro b h 
yanatından bahseden Times gaze- he karşısında Alman muvaffakiye- Londru, 21 (A.A.) - Habeşistan Türkiye ile harbe tutuşurlarsa, Al- 'Tllİ.lii.katın hedefını her zamanki ;çın, se ır gaz er, P om a-

(Baştarafı 1 incide) tesi makalesine şöyle devam etmek ti muhtemel deg- ildir. İşte bu seben.. imparal-Orunun en kıymetli Gene- man ordusunun ve enerjisirun bir ·ııbi bır eı;rar perdesı altında sakla- lan kullannıasuıl.a ve 40 milyon 
18/19 Kan' · • b Al- " ı R K be b ··1·k t ingiliıin bütüa ...... ukları.nı ..,...,az unusaru gecesı ' ir tedir: lerledir ki Almanların böyle bir ra i as assa ailesi efradı ile - kısmı buralarda lmılacai;ı için, İn- mışlardı:. Fakat u mu a a eı:n~- T-- ...,. 

mkn ~· ... ayı b illi b b H t im 1 
1 

h k lamaı;mda birbir mahznr 1oktur. d ·= ya ancı m yette ir Filof açıkça bildirmiştir ki, hareketini zayıf bir ihtimal olarak ra er ar uma ge iştir. mpara- gilizler buna memnun olurlar. ,:nda Ita ~an arp ma ınesının ' 
a anı tarafından tab "'·- k Asker milletler büyük düşman· ile ")"~" .. .. .. anca -~~unu Bulgar milleti haklı şikayetlerini kabul edivoruz. 1-0r Hartum civarındaki sarayında 1939 Eyliılüodenhcri İngilterenio kontrolünü Almanlara terketme -

1 o <><.ıur;; 1-'°tür Katıl "- ' larile ~•pm•lark- .1.:.. baş arın· ~...., · --.ma- mihver devletlerinin keneli ~nfa- TÜ Kİ 1N bugün Sudan valisi ile askeri ve · c b d ı..· t t r ten b~<ka bir ~e·· gorü•mediğinı te- .- ..,,..... -, .._ 
t Al ... ~ R YEN KAR Süveyşın enu un 8 1 mpara 0 - ...., w ' ...., daki luuum harici llllİİtesallitleriıı ır. man subay, aldığı yaraların atleri uğrunda kullanmalarına asla ARI sivil erkaru kabul etmiştir. Kassa- Iuk kaynaklarını harekete getir - 'l!in edecek vaziyetteyim. Mih,·er 
mıştır. Ahnan ı.-u.bayı aldığı yara- müsaade etmıyecektir. KAT'! VE SARİHTİR lanın İngilizler tarafından zaptı mi•lerdir. Bunun en büyük delili. ırtağı sıfatiyle İta. l_yan. ın şimdi oy-ların tesirile derlıal ölmuş·· tür. Hii- ' 

Balkanlarda ve Türkiyede büyük Bazı ecnebi matbuat Balkanlar- bütün Sudanda büyük bir sevin~ artık tehlikede bulunan yerlerin namakta olduğu ıkıncı <k>rccı•de rol kiımet gayet şiddetli tedbirler al- bir memnunivet uyandıran ve Bul- daki Alman askeri harekatının be- doğurmuştur. Bugün İngiliz idaresi '.\fısır ve Sudan değil, Libya ve belki İtalyanların hoşuna gilmiyor 

dahi riayet edeee::..Ieri şartlardan 

daha aşağı hareketleri luıbul et
meğe muburdurlar. 

m~tır, Suikastın sebepleri tahkik istik' b ı· · · · · b' a1· t •- definin Boğazlar olduğunu yaz- Kassalaya yerleşmiş bulunmkata- Habe•ı'stan olmasıdır. ve gurularını rencide edicor. İtal-edihnektedir. gar a ı ıçın ıyı ır ame -·· , , 
kil eden Filoı'un beyanatı muannit maktadır. dır. İngiliz kaynakları, Balkanlara van propagandacıları belki hakika-

Onun için. Almanyanın sırf İu -
giltereye darbe vurmak için ken· 
disiııiıı tarihe ve dünyanın vkda-

Nezaretler Muhafaza Altnıa 
Alındı Bulgar milletinin Romanya akibe- Türkiye bütün hadiseleri tayak- Londra, 21 ( A.A.) - Son iki gun" ve Türkiyeye de yardım edebile - ti gı'zlemck isteyecekler fakat de-

lllJUl aıçrıyacak çamurlara yttvartine uğramak niyetinde olmadığı kuzla takip etmektedir. Her türlü içinde Maltaya yapılan akınlar es- eek ve :ıamula bu yard<mlannı i'iştiremiyeceklerdir. Bu mülakat lumayı kabul edec:eğine ihtimal Bükreş, 21 (A.A.) - Stefanl: 
Gazeteler Alınan orousu binbaşı
larından Döring'iıı otli hıldisesi 
hak.I.ındaki resmi tebliği neşret -
mektedirler. Resmi gazetede met
ni çıkan bir kararnameye göre Ro
manyada bulunan Alman kıtalan
na men.up bir Alman askeri kas
den öldürüldüğü takdirde katili 
hakkında idam. cezası tatbik edi-

kanaatini Alınan askeri ricaline tecavüze karşı koymak için bütün nasında 25 düşman tayyaresinin arttırabilecek bir vaziyete gelmiş- 'snasında Mussolini Almanyanın 
vermesi liız.mı gelir. :nüdafaa tedbirlerini alr, ıştır. İs- tahrip edildiği hava nezaretinin is- tir. ardunını istem~ ve binneticc Al-
Bulgaristanın metaneti ve dost- likliil, hürriyet ve toprak bütünlü- tihbarat servısi tarafından bildiril- Bu itibarla eğer, iki diktatörün 11anların arzusuna boyun c~miştir. 

verilemez. 
Eğer böyle bir şey vı\ki olursa, 

luğu bu anda Yugoslavya için hu- ğ'iınüzün muhafazası için bütün mektedir. mülakatndan Balkanlara ve Tür- Hu arzu ise, İtalyan ordularının za. 
susi bir k•ymet ifade eder. Yugos millet te" bir varlık halinde birleş- kiyeye karşı bir hareket çıkarsa, hiren deAilse bile filen kumandan-

o takdirde hu medeni milletler 
harbinin, tamamile gaJ'ri in ani 
korkunç bir deVttye intikal 1>ttiği0 

ne, yüksek gayeli iddialarının rüs
vası olarak bizzat harbin dej"n~re 
olduğuna hükmetmek luım gele-

ı 1 ih · ı · ı · mi•tir. Türkiye ile İngilterede, araların - lıg·ını ele almaktan ibarettir. av arın m verı sevme erı çın hiç -. A ti k · rnavu U ta daki tedafüi ittifakın viıclettiğı RÖYTERİN HAVACILIK bir seben yoktur. Milli di:rüstliik. Dünyaya müteaddit defa kah-
ve milletin mevcuelivetini muhafa- 'ramanlı:.C nümunelerinin en parlak- (B tar yardımları birbirine yaparak. dö • 

' aş afı 1 ineide) vüşmekten geri dumuyacaklardır. MUHABİRİNE GÖRE za azmi Yugoslavları bugün her !arını göstermiştir. topçusu tarafından susturulmuı:- lk ı 
• Böyle bir hareket Ba an an ve 

zamandan ziyade birleştiren büyük Halen Trakyada kuvvetlerimizin tur. Tu"rkiyeyı· de harbe 10kar amma, Londra, 21 <A.A.) - Reuter ha-
A. ŞEKIP lect>ktir. cektir, 

Janarma müfrezeleri sokaklarda 
dolaşmaktadır. Nezaretlerden bazı
ları zabıta tarafından muhafaza al
tına alınmıştır. Hüktimet merke
zinde sükılnet hüküm sürmekte ve 
G~neral Antonescu tarafından alı
nacak tedbirlere intizar edilmek-

k tt' y · t rd'"".. b" "k b. k (AA) vacılık muhabiri bildiriyor: uvve ır. unarus anın ve ı 5 • or- uyu ır ısmı vatana karşı vu- Atina 21 . · - Yunan Bah- Almanya ve İtalyaya zaferi kazaıı- Büyük alarm nek Yugoslav an'anelerine Roman- kubulabilecek bir tecavüzü defet- riye Nezareti bir İtalyan denizaltı dıramaz. Almanlar da, İtalyanlar 
nın verdiği örnekten daha uygun- mek üzere hazır bulunmaktadır .. sının batırıldığını bildinnektedir. da, Tütkleriıı nasl ~arbettikleriei 

Hitler - Musolini görüşmelerinin 

dur. Çelikten bir kale gibi duran Trak- İTALYANLAR PİREYE pek iyi bildikleri içın, onlara bu 

Bu arada mihver tarafından teh- yamızda kahraman ordularımız TAARRUZ E'ITt malümu bir daha ilim etmeğe ili- Alman hava filolarının gönderil-
dit edilmeleri muhtemel bulunan- Türk'ün ne gibi şecaat ve harikulıi- Atina, 21 (A.A.) - Umumi ernni- zum bile görmüyonu. 

ilk neticelerinden birisi pek muh

temel olarak, Akdenize daha başka 

(Baş tarafı 1 inci uyf~da) 
ıriılecelderdir. Veaaili nakliye de 
olduiu yıırde blaraktır. Geceki 
tecriiJle4e vapurlar projektörlerini 
tamamlle ııöntliirecııkter, hiç kul
laııııu7ııeaklaNır. Vmaili aakliye
de ise, ıpklar - itilıarile llÖ<!<IÜ• 
riil~tir. Maakelcnınit olanlan 
111aakeli lmalulacaktu. 

!arın müştereken hareketi basit bir de neticeler istihsal edebileceğini yet nezareti tarafından dün akşam Abidin DAV ER 
tedir. ihtiyat tedbiridir ve ayni zamanda gösterecek kudrettedir. neşredilen resmi tebliğ: 

Telsiz istasyonu askeri müfreze.. h k 
diktatörleri dilşündürebilir. 1914 - 1918 harbinde sekiz ,....,,_ Düşman ava uvvetıeri bugün \erin muhafazası altındadır. --..-

hede yarattığı harikalarla kahra- Pir •i bombardıman ederek sivil-Suikasta Kim Yapllllf? Rooseveltin hususi mümessili 
manlık ve büyüklüğünü bütün dün- !er arasında bir kaç kişinin ölmesi-

Bükr8§, 21 (A.A.) - D. N. B. Donovanın Sofyayı ziyareti Ame ya milletlerine isbat eden Tu··rk ne ve yaralanmasına sebep olmn• 
bildı·rı·vor: rikanın Balkan vaziyeti ile alaka- _, 

' d Jd ! Ordusu bugün daha büyük fevkala- tur. Muhacirlere ait bir kaç ev de General Antoncscu, Alınan bin- ar 0 uğunu gösterir. ngiltere ve 
Am fk ih delikler başaracak kabıli.Yette ve yıkılm~tır. bo •ısı Döring'e yapılan suikastı er anın m · veri mağlup etmek - , 

..,. azmi ve mllı · -1. b. . azrrindedir. Polis rapor.ann• göre, Pireye haber alır alın-, katilin isticvabı verın mag u ıyetı hak- d .. 
Q• k d bcsl d'kl l,Kafasım kayaya ~arpmak isti- hücum eden uş~~an ta! yarelerin-biter bı·ıınez Divanıharpte muta- ın a e 1 eri itimat Balkan- _ 

l d k' Ih · · yenin ve kendilerine güvenenler den biri Fleves .;.Jaıı! civarında de-k ;ne <·~ıımesinı· ve derhal idam o- ar ~ ı me uz ınkışaflarda haya- . t. 
~"' i b a ·ı ı • deneyebilirler.. nize düşürülmiış iır. Bı; dig~r düş-

Ruzv,~l!'JI} l!!'!!~)li 
vanın bu ziyaretleri ne maksatla 
yaptığı ifşa e,iilmemekte ise.de Ro
sevelt tarafından Kral Borıse hu· 
susi bir mektup hamil bulundı.+ı 
söylenmektedir. 

lun.~ası •. ı emreyled·.· ·ru· Alman t ir mı o acaı< ır. Bu azim ayni . d K 
•.. ,. man tayyaresı e uuniyon Burnu 

Ekısine b .dirmiştir. Bundan b~- zamvıda Balkan mılletlerinin m~· d" .. "im" t ·tir 
b 1 h - ti . . d h Bulgar milletinin mentei garbında u uru UŞtür. Ye UmGı•OS.LA"""A BULGAR SlYA-ka. ı tahkıkat netx:esmde sui - ta c urrıyc erının e ayati v , 

Sofya, 21 (A.A.) - Dün öğleden 
oonra toplanan kabine, akşam geç 
vakte ka iar. müzakerelerine devam 

k k rtl d Bt 21 (A.A.) - Macar İTALYANLARİA!RNAVUTLUK- SETI.Nİ TASVİP EDİYOR ast !aılinin Tür pasaportll ile ,a arı ır 
R . b' y nanlı -----0--- .,.elv bildiriyor: TA 50000 K Ş KAYBETTİ Belgrad, 21 (A.A.) - Reuter: manyııva gu·ı " ~ ır u t · ı Lo d 21 (A A ) L 
1 kı edılmesi ica ı et• <'inden, Ge- .ut profesörlerinden Jules n ra, · · - ondra as- cBulgaristana dokunmasınlar• 

, - aroo, Bulgar milletını'n men- keri ma.,f ilerinin kanaatine göre, 
ncral An neseu Yun n Koloni • t di k başlığı altında, mülga Bulgar siya-

- .... taralı ı el ••-r ... - şei hakkında bir scn· konfe----•-- talyanlar şun ye adar Arnavut-
1 ındcn i O muhL ctı de tev- - - ·~.....u . 

1 
şt partileri tarafından neşrcdi en 

ferini de ''unııu kun·etlerile bir- verme" e"n•I mıştır. luk harb nde 0 u ve Yaralı olarak kıf ett rmiştır. ... ı; ..,, beyanname Yugoslavyada büyük 
----o- 1 tıreeektir. İlk konk ans du"n verilıni• ·~ 50,000 kışi zav el ' ışlcr•lir. 

1 ..,, ·~ r alaka uym:ıdırmış, Yugos av ga.. 
japonya imaparatoru İngıfu kuvvetlerinin artması ve .ınfcraruıta Bulgar elç;s:ı Tose1 ile Sinemada tab~ atan ı t ten bu beyannameye ılk say-
Ru:ı:velti tebrik etti İngiliz askeri kudretinın vüsatı ve Sovyet ve Turkiye elçHerı harici- mahkum oldu fa'oı ında yer vemı le dir. 

T
1

>k1 .. , l (AA.) - Uoosevelt in· tesiri Balk.an lrnvvetleriniu muv - ye rczamtı ır· m<c .ıı . ' cinleyi- hz.ıdeba: 1a Ferah .ı.. y,, slav resmi ıah !erinde bu 

Üçuncü ' la · Bır e;,ık Am zen üzerinde ~o mü iz olan eiler aro ında bulu ır. nemas"" evvele 117 ı Jsııruı Mil- hususta ınutal a yurütiilmiyorsa da 
l'lka de,, rebıi sıfutıyle işe kati amillerdir. Bu amiller, Bal· Bu .lk konferansın mevz ·u c.Bul. 'bccele ta "" le e ~ Avnlnln }an resmi mahfiller beyannamede 

t r ası • Japonya impara kanlarda oldn;.'qı gı i her yerde de gar milletının ılk neşet ett ği mem 1 ~ = ~~":;,!' !::::: kullanılan kat'f llade ve sulh BJya-
k n bır tebrik tclıırafı niha)et kati '<eıu lıitilısoli im- lelret ve hangı rklardan te~ jdile ve hav:J7B •ttıiı """t old tundan ti takio roihnesl haklmıd yapı-

&onuerDU,}tır. .kinını v dU ti · • dir. lkı 1an haııoe mahldhıı ..ıllmlat!r. lan ısran tasvip etmelct er. 

mesi teşkil edecektir. Bu filolann 

İngiliz filosunun hasara uğramış o
larak s,ıekilmesine kadar, Akdenlzin 
hassa noktası, yani Sicilya kanalı 
üzerine <azytlti arttırmağa teşebbüs 
edeceklerdir. Muhtelif ekipleriıı tecrübede na

sıl çalışacaJı)armı kontrol etmek ü
Amerİka h•rbe girerse ııere bugiiııden itibaren bazı yer -

_ ıı.. larafı 1 inci • 7fada _ lerde tecrübelere bqlanılacaktır • 
Bug;in !'.fobusan Meclisinde, Baş Diğer tarafta. lıugiin viiayette 

vekil Prens Konoye'den sonra söz örfi idare Komutanı Ali Kwı Ar· 
alan Hariciye Nazırı Matsuoka, tııakal'ıa reisliğinde bir toplantı 

Japonyanın harici siyaseti hakkını yapılacaktır . 
da uzun izahat vermiştir. Bn tonlantıda şehrimizin ihtiya-

Japon Hariciye N azrrı, japonya- cma klfa~et edece~ . şek.il.u sı~
nın her dunya <buhranından daima naı.Jar vucude ıetirılmeı;ı uzerıa

daha büyük ve da!ıa kuvvetli çık- de de kararlar verilecektir. 

tığını kaydrderek sözlerini şöyle 
bitinniştir: 

İmparatorluğun mükemmel coğ
rafi artları onu, dünya siyasetin.in 
cereyanı U-.erinde müesısir olacak 
. erecede lr..:vvetli yapmaktadır. 

Japon Kabinesinin Gizli Cels«-.si 

Tokyo, Zl (A.A.) - Japon Paı--
1.im nl-06u, Malfye Nnzuının da 
maliye ativetı hakkındaki lzııha

t nı dınledi:kten aonra gizli bir cel
se aitd htişti.r 

Pasif korunma le§.kil.att da ııe • 
11işletileeektir. 

Eıki Tokat nüfua memuru 
tevkif edildi 

roka\ nü!wı meınUJ'luğunrlan müte
kait Mustafa, tebUt edllmezd~ evvel 
maiyetinde bulunan bit' kAtipeo rusv$t 
almak suÇile aranmaltta ldl.. 'Mustafa 
dün Edimekapıia c>turdutu evde yalat.
lanm'li ve Sultanahmet iltlncl ınılh ct..:a 

mahkemesinde sorgu71 ç.,k.'bniştir !t11 
tala hakkında tevkil karan verlmlJ w 
mevkufen Tokada &l'inderi.lmeai karıg.. 

ın~tir. 



SAYFA - ti 

1 OilrI iln. 

Balkanlarda 
Müstakbel 
Vaziyet ne 
Olacak? 

ferberlik zamanının kadrosunu teş
kil eyliyecek, Romanyanın 900, 
Yugoslavyanm 250, Bulgaristarun 
70, Yunanistan ve Tü.rkiyenin pek 
muhtemel olarak 1500 ü geçen tay
yare kuvvetleri de birleşecekler, 

dün ve geçen har yıllarında oldu
ğu gibi, şimdi Akdenizde, Balkan
larda yeni hareketler bahis ve mü-

Y GHnı Hamit Nuri lrmcılı nakaşa mevzuu olduğu zamanlarda 

Muharebe halinde bulunan hıgil- Balkanlar da bitaraflılclarına karşı 
"-·- 1· •-• ... ~ ımuharip büyük devletleri çekindi-tere ile ,..., ..... ya ve ...._.ya, ""'u-..-

dahi . tikal .....,;. b recek, hürmet ettirecek, memleket-
nlz haV2allUlll m e • ......, u- l . d .. kün ı· d te ! .. 

1 
. . eni Ü erın e su e ın evammı m n-

lunan mucadde ennı, Y ve m - d "h. • .1 1 ak b .. ··k 
• ,_,_1_ d bel '-·"~k e en mu un amı o ac uyu 

hun lı:arp........ ar er """" ... ~ . 
do

• t cih 1 · bır kuvvet bloku mevcut buluna· 
gayelerine gru ev ey emış- akt 
lerdir. Garbi A vnıpada, İngiltere c ı. 
adalarile Almanya ve işgali altm Yine bu kuvvet, 1939 da şiın
da buhman memleketlerde yine diki harp başlamadan evvel Arna-

vutluğu işgal suretile İtalyamr> 
karşılıklı olarak bugüne kadar şid

Balkan milletleri arasında yer al
detle yo.pılan kara, hava harpleri, 

masma dahi müttehit mevcudiyeti 
Cenubu Şarki Avrupa ile Balkan ile mani olabilecek, cBalk1nlar 

Bir seyahat 
bir nutuk 
(Baıı tarafı 2 nci sayfada) 

ya avdeti bahis mevzu değildir. 

Kuvvetli bir infiratçı olan Kenedy, 
Amerikanın harbe iştirakine şid • 
detle muarız olmakla beraber, ln
giltereye muavenete taraftar ol -
duğıınn söylüyor ve ililve ediyor: 

•İngiltereye yardım etmekle ih
tiyacımız olan en kıymetli §CYi ka
zanmış olacağız: O da silahlanmak 
için l3.zm olan zamandır ve kend. 
müdafaamızı tehlikeye sokmıunal 

' şartile yardımımızı hami raddeyt. 
çıkarmalıyız.. Eski Londra Sefiri
nin daha dikkate değer cümleler 
de var. Farazi diyor ki: 

•Kafi derecede silahlanmış bu
lmıan Amerikanın harbe girerel 
bir sene içinde Alman hakimiyeti 
ne nihayet vereceğinden emin ol 
saydım, harp ilan edilmesine taraf 
tar olurdum. Şu anda tedafüi bh 
harbe bile hazır olmadığımız iııkiı 

lamı büyük sahasını ateşten masun Balkanlılarındır• diisturu Kavilde 
bulundurdu. İtalyanın 940 senesi ed;lemez.• 

. y . ta değil, hakikatte ve filiyatta tatbi- Esasen Mister Rwıveltin '"'tı•. 
28 Birinciteşrininde unanıs na . . • . , •· 

başl dı,... tec .. h b' .. kine imkanlar mevcut olan bır ka- mücadele bayrağı da böyle blı du· 
karşı a "' avuz ar ı ınus-

lmak 
.. Ro Al 1 ide haline gelecek, milletler arası rumu •harp içinde imiş gibi· ça -

tesna o wıere, ınanyanın •

1 

. . 
• h t t ai d . sıyasette maalesef carı olan •Hak lışmakla demokrasiler lehine çe . 

man asken ı aa ı tar ın an ışga- . _ .. .. 
. . al'---'·-d 1 "kıl lruvvetlınındır> esası, boylece kü- virmeyi istihdaf eden kimseleziı 

1i dahi, B IUilUd-< a umum su - ük' d 1 tl · b' 1 k b" ·- k 'mil t~"" edeme- Ç ev e erın ır e.~ere uyu , etrafında toplanmaııı icap eden biı 
nun bozulmasına" ~,....... ku t h 1. t' a·kı · ··ttclı't 'd' 'ka f! • . vve a ıne ge ır ı erı mu ı vahdet merkezı ır. Amerı e .ta 
di. . aki 1n ilt _ İta! a grupun siyasetinde dahi hakiki rmda şüphe ve tereddüt uyandıra 

Afrik:ad Bg !kere! by I milııasile tatbik imkan !arına ve sa- bilecek sözlerle gayeye en iyi biz 
mücadelesi, yine a an arın u- . . . 
'"''-'"' mücadelede umunıt tarzda balarına malik olabilecektı. met edildiği ne bedihi, ne de ınu 
s~~ Yarın neler olacak? Akdeni'zde bakkaldır. Hatta Mister (Kenedy) 
fili mevki almalarına sebep teşkil ve Balkanların bir kısmındaki harp, Cümhurreisine yeni proje verile 
etmedi. Ancak, Sicilya adasile Af ne tarzda inkişaf edecek? Meçhul cek salfilıiyetlere de öyle hara 
rika arasındaki boğazın bir mev- ihtimaller, beklenmiyen hadiseler retle taraftar değildir. Çünkü hl 
kiinde bulunan Malta adasının, ge- karşısında Türkiye Cümhuriyeti zata göre, •Meclisin saliıhi~·et n 
ı:en kafile gemilerinin Alınan tay- Hükumetinin ve Türk Milletinin. mesuliyetlerini terketm~-'hıi icaıı 
ya;.,;;·~ri tarafından bombardunan- uyanık ve istiklilini, hudutlannı ettirecek kadar Amel'ikunm tch'' 
lanna başlanması, Akdeniz mese- 1razi bütünlüğünü yenilmez kuv- keye marwı bulunduğu i.~bat edil 
lesinden başka, Balkanların şimdi- vetlerile müdafaaya hazır olduğu- miş değildir., yani Bahrimuhiti· 
iri süldinetinin devamı veya ıhlali na dair loütün dünyanın bildiği bir Birleşik devletleri her türlü tehli· 
keyfiyetlerini de günün mühiJT' 1,akikati burada tekrarlamakla il<- keye karşı masun buhmdurduı.:ı 
mev%Ulan haline getirdi. Çünkü. tifa eyleriz. Hamit Nuri IRMAK kanaati izhar edilmektedir. Halbu
Şarki Akdenizdeki İngiltere bahri ı~~======....,..._,,===--1 ki Cümhurrei,inin uıevk'inin ver 
üslerine karşı, Yunanistanı işgal 'J'T •t •k diği büyük sal5t.:yetle tehiikeyi a 
ile üstünlük temin etmek arzusun- ı ay gareCl l cil görmekte idi. Bir taraftan inı.:i · 
da bulunan İtalyanın, Atrikada ol- b h • / • liz Hazine Müsteşarı Sir Filip ilı 
duğu gibi tevali eden muvaffaki- Q f S erı Amerika Maliye Nazırı (Morgcıı· 
yetsizlikleri, müttefiki Almanyanın tav) arasında mali ve iktısadi mü-

lıkl (B°* tarafı 4üneü sayfada.) 
müdahale ve yardım hazır anna zakereler blı buçuk aydanheri de-
yol açtı. Almanya ordusunun İtal- nın on sekizde biri olduğu halde vam ederken, son Ruzvelt projesi· 

8 
_Yunanistan harbine Iıli müda- tayyare bombasının infilii.k madde- nin etrafında da genış terakkiyat 

~alesi ihtimalleri, Yugoslavya v<> eri, bomba ağırlığının yüzde ellisin~ tahkikat, beyanat ve pYoraganda
Bul aristanın alacakları vaziyeti varmaktadır. Demek oluyor kı, !ara başlanması, mihver payitaht

ta ! eylemeleri lüzumunu ortaya 1 bir =hlı fiatına ve ayni müddet i- farında hiç te gayri müsait bir na 

iKDAM 

Istanbul Defterdarlığından 
Muamele vergisinden muaf bilumum 

küçük san'at müesseselerinin 
nazarı dikkatine 

1 - 3843 B3yılı Muamele vergisi kanununun 12 ne; maddesi muclbinee 
mezldlr maddenllı a ve b fıkralan haricinde kalıp ta, doğrudan doğruya veya 
bllvasıla yalım bir mllı;terl -bına lma!At yapmıyan ve istihdam ettiği işçi 

sayısı müessese oabibi de (blzzııl ~sın, çalışmaeın) dahil olınal< ıı,.,.., b"'1 
tecavüz etınlyen ve muhanik kUVYet lı::ullananlard mubarrilı: kuvv.ıli de iki 
beygiri geçmiyen küçük sıtn'a1 müesseseleri muamele vergisinden muaftır. 

(i.,çi t~birinde usta, kalfa, çırak, fen memuru, ltim)'a&er, itilip, oat>ı:ı velha• 

sı1 müessesenin iştigal mevzuu olan işte fikren veya bedenen çalışan blll'.lmum 
müs\ahdemler dahildir.) Tuila ve lr:lre mit Imalab baricindelı:l toprak ııanayll
ne mensup müesseselerin muafiyetten istifade etmeleri muharrik kuvvet kul
lanmalan, ve lıçi mllı:atnıım mııe-se ııahibl ile birlikte beşi geçmemeıi ile 
meşruttur, 

2 - Küçük aan'at müesseııelerinin 7tJl<arıdaki farllar dairesinde ~ 
muafiyetinden jstifade edebilmeleri için :MM.uamele vergisi kanununun mu
vakkat ilçüncü maddesi mucibince bu UAnı takip eden günden ıt;baren bir ay 
zar!ınd• Varidat Dairesine miiracaa.tl& muafiyet karnesi almaları Jazımclır. 

3 - Muafiyet karnesi almak üzere yukarıdaki müddet zarfında müracaat 
etmiyen müesseseler bu karneyi alın caya kadar muafiyetten istifade ede
m-. Karnesiz çalıştıklan anlaşılıınlarm iee batlama tarihinden keyfiyetın 
meydana çıktığı tarihe kadar ııeçen zamana ait vergiler! ı..,.sen takdir oluna
rak tarhedillr. 

4 - Bfnaelayeh, fırtanbulda buhman bu clbl (kalaycı, demirci, dökümcü, 
bakırcı, mtıı!lukçu, mücellit, çinkoğraf,haltklik, saatçi, ku,yumcu, tenekeci, çi
lingir, iesviyeci, tornacı, marangoz. doğramacı, kutucu, 18.Ildıkçı, parmakçı, 

kürekçi, kafes, kon:Uş, oyuncak gibi ufak tahta işi yapanlar, dokumacı, ço
rapçı, konfeksiyoncu, terzi, çanta Te saraciye Amilleri., kunduracı, mücevherat 
radyo, elektrik, araba, elbise, kundunı lamixcilert ile bunlara mümasil bil1l

mum imalathane, atölye ve tamirhane illeten) küçük san'at erbabının aşağıda 
numunesi gösterılmş olan bir beyanname ve 2 adet vesika fotoğrafı ile bir'ikte 
bir ay zarfwda Galat.ada Bahkpazaruıda Muamele ve İstiblAk Vergileri Mer
kez Tahakkuk Şefliğine ve Adalar, Bakırköy, Beykoz ve Sarıyer Kazalarında 
Malmüdürlü.lr.lerine münıcaall&ıı lllzuınu ilin olunı.ır. {449) 

M- ııahlbhıla 

Soyadı 

Adı 

AdM8l 
İııl 

V8.1'8&1 depo, ,ube., filyal. 

veya ..U, maiaıuJ:arı ~ ı 

i.ıçı mlkwı 
ll'lol<ir adedi 
Hbl<ir lmvve<l -.ıtn.a: 

• • • . . 

Jlakam De Yazı ile 

• • 

·-----

16 kunışlul< pul 
(Tarh ve lıma) 

y Çünkü' - R ada toplan çinde inşa edilecek 94 ağ:ır deniz zarla takip edilmiyeccktir. Ge,:eı 
koydu. omany - . 
dı v _ M!nen Almanya ordusunun bombardıman tayyaresı bu zırhlı- ,malralelerhtden birinde (flli:vat) l (il TA :ı; i;ı l~ l l ELE o• y [ '\' i tı..I o} \J 
ıt!: ııoiehine Yunanistana karşı ta~ dan 14 defa daha çok infilak mad- safhası artık geldi, demiştim. ıı ( t} N D J t 1 '1 f fi .. i1 

yah k tl . başlıvabilınesi desi taşıyacaktır, Buna, tayyare-
1
vaktin bir an e•·vel tııhakkuku A-jilı•••••••---•••--------••-•-••d 

erruz aree erme - . li - bul d • - b he · ı 
osl 

B !gar top- nın e nue un urougu aş a merika Cümhurreisinın nutu - n -
için, Yug avya veya u . . .. . tıla ak d 

i lhundır Bu avantaı, yam suı:atı de ka c rmda her gün müdafaa ettiği e-
raklanndan geçmes · 1 b iki' ·ı• L daki f k L • • • ti b kı ,, . ali halli ı· gelen yeni o ursa u 51 = arasın ar mo,,rasmın masun.ye a mın -
ın~ e?, leleri a:: dana getir~ daha ziyade artacaktır. Meseta dan iptidai şart gibi tdıikki oluıı-
yeru muade Y 1.600 kilometre mesafede bulunan malıdır. 
mektedir. 1921 llar da Romanya, tahrip edilecek bir hedef farzede-1 HiiNwn Siikrll BABAll 

1920 ve Y1 ın liın hlını .. t' · d 25 mil ,,. 
Ç koslavak a , ve :ı:ır n sura ını e ============== 

Yugoslavya, sabık e. Y 'olarak kabul edelim. Zırhlı böyle 
hükfunetleri arasında ınızalanmış 1 . . . . . " Jannın, bir uçuşlarında Okyanus-. 
olan bir muahede ile küçük antantı hır ~p vazifes.'.nı yapt•g.ı sırada, !ar aşıp yere inmeden tekrar ili'-

. teş kkül etmiştL denız tayyaresi <lort defa akın yap- sün d.. ek tayvareler imaJlnr 
devletlerı grupu e , ma - ve bö lece 16.800.000 kiloluk e onec · 
1939 .da Südet Alman azlıklarının,bomgıba tmyv 'ak.t bul akl dı -hükılmetin para yardımı ile- ca 

k a aga v ı ac ar r. . 
arazisi, sonra da Çekoslova y.anın Verilmekte olan bu roalfımat lıştıkları görülüyor. Bu mesaJ .tay 

tamamı AJınan!a .. ord~~nun ışga- gösteriyor ki, büyük Okyanuslar- yare ve donanma• meselesine kar
line geçince kuçuk ıtila: grupu, la çevrilmiş zengin Amerika .tay- şı Birleşik Amerikan".1 ne derec.e
fili bir iş yapamadan dağıldı. 1934 yare mi, zırhlı mı?• değil fakat, de hassas olduğunu ısb~t debilır. 
te Jı:urulan Balkan antantına Ro- .tayyare mi, hafif harp gemisi Fakat bugünkü şartl~r. içind~ b• 
manya, Yugoslavya, Yu~anıst~, ml?> mevzuunun münakaşasına gi- zim kanaatimiz. bu bıcimdekı bc..

Türkiye dahildiler. Bulgaristan h~- n'şmiştir v- mevzu zamanla daha vük tayyarelerden bu haTpte istı-
. uhtelif te bbüslere rag- · ç · 

kılmetı, "'. şe . ili çok işlenerek, büyük kıymet arze- fade olunamıyacağı yolunda<ltı-. fü• 
men, Neuilly muah~eslnin tad - decelıtir. 1 tayyareler, gelecek harbin tayy<>
ni, itomşulanndan bır kısmından a- Bugün büyu!t Aroerika..'l firma- releri ol~aktır. 
razi !lhakıru istemekte ısrar eyle- ============-=========::::::::::::::::::::::::=======:=:::::::==:======:= 
diğinden bu an.tan ta girmedi. 

Ramanyada Kral Karol'ün mem
leket haricine çıkanlması, General 
Antonesko kabinesinin teşekkülü, 
Lejiyonerlerin idareye hakim ol
maları, Almanya askeri işgali bu 
devleti de antanttan ayırdı. Bütün 
mezk.Ur Cenubu Şarki Avrupa ve 

Balba itiWlutna ~ gjrıniyaı 
Macaristan. Berlln, Roma, Tokyo 
hük<lmetleri arasında imzalanan 
üçlü ittüaJı: paktına geçen ytlın son 
aylarında iltihak eyledi. Yugoslav
ya da, Hırvatlarla dahilde, İtalya 
ve Almanya tle de haricen bir ta
kını siyasi, iktısadt anlaşmalar tan-

zimi ile meşgul olundu. '•••••••••••••••••••••
11111••••11 

de:al~:~· k::00~~:n~!~~ lstanbul Vakıflar DirektörlüQUndan 
Balkan itilafı devletleri birleşmiş •••••••••••••••••••1m•••
olsalar, Bulgaristan da beraberle-
rinde bulunsaydı şu miktarda mü Cinsi 

him askeri kuvvetlerin müttehit --=-
4 50 Ankaz 

mevcudiyeti meydana gelecekti: 
Romanyada, 1,500,000, Yugoslav
yada 1,200,000, Yunanistanda 500 
bin, Bulgaristanda 500,000, Türki
~ 1,500,000 müsellah kuvvet, 11e. 

67 00 
Edime]aıpı haricindeki Emirbuharl mahallesinin Münzevi caddeslnde 

mü.nhedim Emirbuhari camüni.n n1oloz taşlarile ittisalinde bulunan anşap ba.. 
raka ankazı 24/1/941 Cuma günü saaı tı de mahallinde pazarlık suretile sa
tılaceğwdan is~klilerin mezkür aaatte mahallinde bı.lun•cak olan memuruna 

m\lra.cal!Uarı. (U~) 

iVter.k:t•z Bati ta~nna ı~leı·inde kullanılmak üzere 1aptın lacak. 10 ;.tdet araba 
açık <:ksUtır-eye konuln1ur,tur. Mecmu·ınun tahmin bfdc!i 1350 ı=ra ve ilk te
miPatı 101 lira 25 ktnı.ışt.ur. s~rtnarne Zabıt ve MuRmelat Müdürlüğü kale.. 
rr.indc ~örülebilir. İhale 6/2/941 PeI'Şembe giınü saat 14 te Daimi ~.ncilu-ıcnde 
yapılaC2kbı·. •ralip1cı·in ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına alt 

Tit ... ret oda.;ı veşt.;alarile ihale günü muayyen saattt> Dai.rnt encümende bu-

ltınm"lm. ( 442) 

. ' ;~ .. ' ' ~ ---;. 

.·-----
J.,ira 

' 21100 - 2000.-

a ıoııo - 3000~ 

~ 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

~ 250 - 2000.--

15 100 - 3500.--· 

to 50 - 4000.-

PO 20 - 6000.-

- -- -

Türkiye it bankasına para yatırroaıd . yaı
ııız para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

t;,_''.j · de denemi§ oh '>UZ. 

ıı:eşld..ıtt: l Şulııal. 1 Ma- ~ \~ ıı:ıunbaralı n lı.ambanımı 
1 
~. 1 İkinci- , 

1
, h<1aplanııd& en az elli 11-

rıs, \ n.sı bulunanlar 11.ur'tJ'• 
~ tarlJı)uiDcle -,.apılır · olabil edilirler. 

!! - fiil. 

191mnmınnurı•wunııınınııınnn .. mmuıwuıınıuıH.:ımım 
1 TÜRKİYE CUMHURJY 

Ziraat Bank I
~ 

Kurolut Tarihi: 1888 1 Seıwayniı 100,000,000 Tilrk 

i Şube nı A jımıı adedi ı 265 

~ Zirai ve ticari her nevi banka mua 
e; 
§ '!!'ı,,,1"'11"!,,!!'l', 

== ~l~ == '"\. 
~ 
ıı" I=: 
= 
~ 
i 

i~ ;;; y. 
E3 ın 
= 

~ 
9 
= == ............... '!'°i::!L.;..l;..ıiit,ı;..... .............. l.ii.'li~.'i:l....:.O.i.iıı...ai!iiiıii;;., 
= 
~ 
~ Para biriktirenlere 
S3 = 
~ 28,800 Lira İkramiye Ve 
2 

Ziraat Ban.kasında kumbaralı ve ihbarsız ta•arruf hesap 
__ aı. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a il 
~ plana göre ikramiye dajiıtılacaktır. 

4 auııt 1.000 Liralık 

== E§! 4 • 500 

.= .. :: i~: 
• 

4.000 
ı.ooo 
ı.coo 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

• 
• 

= 100 • ~o • 
r= 120 • 40 • = 1so • :ıo • == ~ DİKKAT· Hesaplarındaki ö)llralar bir sene ıç·nde 
:=.,ağı dü>rnİVPn' • 1'ramiye çıktığı takd:rde % 2" fazlas 
;;;o~ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Evlfıl 1 Birinciklinu 

1 v" 1 Hez·rnn fa!"bleı"nde çeklleeektir. 

ıııımunıııııuıumnoıımııııııııııııının~ınuıııııımııınıı 

GENÇ 
GÖRÜNMEK 

50 yaşlarındaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
görünebilirler. 

Meshur bir cilt mütehassısı ta- cildiniz, daha saf, daha 
rafından keşif ve )!'enç hayvanla- necek ve gençleşecektir· 
rın cild ve hüceyrelerinden kemali Gündüzleri, beyaz (Y 
itina ile istihsal edilen ve bir ııenç kalon .Kremi kullanınıZ· 
kızın taze ve saf cildinin unsur - deki ,beyazlatıcı ve ku 
!arına m~ih olan •BİOCEL. ta- unsurlar, dahile nü-fuz 
bir edilen kıymetli ve yeni cevhe.r, li gayri saf maddeleri 

. . vah noktaları izale edel'· 
halihazırda cıld unsuru olan pen- 1 - _,_, t ve 
b ek

. T - . same erı ~uuaş ırır 
e renkt ı okalon Krernı terki- ·ıd· · · be 1 t · k 1m cı mızı yaz a ıp 

bıne arıstırı ıst;r: .. ~u akşam, tır. Bu basit tedbir sa1/ 
yatmazdan evvel surunuz. Uyudu- kadın bir kaç sene ~e 

, i/unuz her dakika zarfında cildiniz ve gene kızların bile ıııı> 
bu kıymetli unsuru massedip bes- savanı hayret bir cild 1/ 

lenecek ve her u.bah kalktıihnızda mıJU. Al•hilirsiniz. 

,,,,,., SU M ERBANI< 
Yerli Mallar 

Müeıseıeıi Müdiriyetindea : 
Müeaıeaemizin Samsun ve Diyarbakır mağazıılııt' 
941 tarihinden itibaren faaliyete ba§aldığındııJJ 
böyle (SAMSUN, ORDU, SlNOB, TOKAD .,e 

YA) Vilayetleri ınüıterilerinin 

SllimS\1n Mağazamıza 
(DiYARBAKIR, URFA, MALATYA, ELA.ZIÔ. 
DlN, TUNCELİ, ~INGÖL, MUŞ, AGRI, SltRD:.,;

VAN ve HAK.ARI) Vi liyetleri mü,terilerı 
Diya"P.bakır ağazam ıs 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

..... .;;;-.-;:;.-.;;;,;.;;;;;;-.ıiiimi--. ..... --~ 

ı<;;.bibı: E . i Z Z E T . Naı;riyat direktörü: Cev~et !C 
Basldığı yer; «Son Telgrru > matbaası 


