
PAZAR ••• ..-,iriı ABiDiN DAVER 

T-..ar: ... .-
26 - -

AD~: c...,.,,. YtM._ 

2 ICİ Klııı Nma•-•i,. Catl"-i . .,... 
it •• 14 .. ,.... 

S A Y 1 112S - S EN E 

Outqo ........ 
laftl'Olt .. ~ TAKViM 

11-lıı-t t' PAZAa 
Yll: 1141 - Jq: 1 - GOn: 21 
-....: 18H - 2 Del klnun 13 

1941 
Tel,ntlı l~DAll ..... .,, Biat llU - ZDbtece 2'1 .... 

G0NL0K SiYASi HALK GAZETES~ s.. r...., 1111116211 wla •anJır 
.. 

1~ürk miiletinin 
azim ve kararı 

Kentli.u.. iıNmdıiuna bii 
yiiJı "illi ş./İll 6ayraiz 1 
altııwla ; mirin , valcar 

1 Almanya 
1 Fastaki Şaydam 

ikinci 
Hükômetinin 
Yıldönümü ,,. ainJuir ·hôdiulm ıa

lıip .,/iyonu; timdi bir 
lrıaya wibi elman ba millet, 
ONUi bir cmrile bir aiin6ii 
halinJe clÜflnanın baira-
na aap/onmıya hasırtlır. 
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Juaa mevcad-aa artb
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vatlu.kta, Libyada, Şarki Afrikı da 1 

yeıu Jeai majltibiJetlere apama 1 • 
11 iberiae Jllilaveria Balkanlarda, ' 
Akdeaiade 7eai ltir hamle yapaca· ıJay ADA TAllldP 
p hallmda yayılan Jaaberler, SOD 1 
ıiialerde, T'iirldyedea 7iae sı~a 

~ '~i.'e ·•~a. 0~ lngilizler 
de, Tım• paeteaıam dıplomaük 

... arrlri ........ 1a17onla: B . . 
c.İngilizler, Türk hükUmeti w ı n gazı 

lrkan.ıharbiyeaile yaptıkları bütün y / d 
mWiemelerde, Türklerin, Alman· 0 U ft Q 
lar tarafmdaıı Şarki BtıJkanJarda· 
ki menfaat aabalarına yapılacak 
bir tehdide kartı mukavemet hu- / 
SUIUDdaki azim n kararlama mü-

1 p.owe el.DUilercur.. ı 

Dolt memleket P•• •·la cii- · 
rlti 7erintlffir. 

• 
Bingazinin on beı 
gün içinde düşmesi 
kuvvetle muhtemel 

Almanlarıa, 1tal1ulum, ı.aıu An1raro ... ......._ de. 

Der ne 
dDşmek 
Ozere 

• 
lngilizler Demenin 

j s kilomete şar!. t7 t' ~ 

Bulg:ırlann kafalaruıua i~; ıde, ne· :::. ~ .!:n U: 
ler dilfiladWeriıai bilmiyoruz; bil· mmıMM"Mla Jaarekita deftm et- ~ lE M 
dilim.is, hem de pek iyi bildilimia ııeldedir.lıer. _ r '/1 # 
tek bir hakikat nrdır ki o da, '1'ür- Binpzl denizden 78PılacN ta- r ~ 
ki7eye ve Tiirki7eaia emniyet sa· arnızlara hazır.laklı olmakla be- • 9o ~ 'ô 

\. 
1 

muharebeye başlaoı 

Gazal zaptedlldl 

laasına 1•palacak herlaansi bir te· raber Jıaradaıı 7apılacak ta.ar- ~ a 

O si eri 
istiyor -Mihver geniş bir ta

arruza geçmek için 

hazırlık yapıyor 

Balkanlara bir 

Türkiyenin hiçbir ızhrabı c,lmaması Saydam 
siyasetinin neticesidir Hükumetinin isabetli 

ca'riisb kati7• m....._.. kal· ruza lu1a mukavemet edemi7ecek _ ~ ~ "'iı 
aa,acaiJ«lu. vazıyeUedır. Burada zaten faz.la ~O ,\..._ e,~"O \),, 
Bomanyıda, .fhndiJ'e bclar, yal· kuvvet de mevcut delildir. Bin- 6aı; ~" & fb~ 

IUa, meyhuede kopu ltir arbede lazıniıı Jakuı, beliti de on bet "' ~O 
aetieeainde ildlil'AI• •q. ......... ı sODdea aa bR ...,..ndı ••• ,· : -

... baa ,altMUUI pek ueuzea ka- ~---------.ııı ı · .. • · • • • C 
belı: ...... Olr. • : • : •• ~ 

ı e1aa u ..ı a1er Mlkl &1 - : • • •• • • • • • •• apuzzo 
::ntikac~a .;.ı ,.~ Arnavutlukta • R ıc .:: . · ..,....; ' . · ~ 

Horria Sima asileriıı 
elinde bulunan 

Braıv'a iltica etti Jilıilmek i~in, pvk ve heyecu ver· Q . : . : .. Ma<ad.al~na ~~ 
mı, olabilir. balya, A••aalan Bal· yedi 1ta1 ya D 
ba yollle Anla'fttlukta eneli ~ aptettlii Gaal~ 
ınuıac1ma pPmıf; - .., ...._ fırkası bozuldu -.-- lwie. 
Mrce, &opalua ... ........ Kahire, 2& (A.A.) - trı,ms a-
hır taarru J'•P•IY• tepik etmit • • • mumf kartrıihınm teblili: 
olaltJlir. Nihayet, Balprlataa, Yunan kuvvetlen yeni lJbyada, dun aJqam, .kuvvetleri· 
1116 tle 1cptJlı piti, ftktl merha· il • al tti mlzin ileri unsurları, Demenin tak· 
• sellacQe ........ tath .w.r • mevz er ıssr e riben bet kilometre l&l'kmda diif 
.__ ...... ilk ...._malı.•• • (Arkam S.. I, Stl. 4 de) 

..... taWavemuka .... tuumila- Or gDnd• 630 r~--------. •eri• liWalanu ltailamak ikiyiz· y ' 
lülllifi111l ıiiltennit olaltilir. Evet, ltalyan esir edlldl Antonesko 
Witla ....... olabılir; fakat ...... Atma, 25 (A.A.) - Ywaan naıtl Bazı sınıflar'• 
pak .. ,, ı.w. pflet ., ...... tebllli: • 

hlma•w, •• ta ltir liWa _.m- Mevzi! barekti eaw~ mühim • ı• ı a" h a I t J Q a 
fm karpllMa .. J1111 ............ muvaffaki,eUer elde ettik. Kıt'a- G 

'ftrkiJ ... lıli1le pflet •• ... !arımız tarafından 100 kadar esir da ve t - t t ı· 
Mkl11ealer vana, llarebte rettik· alınmıt ve Jdllli,etll miktarda harp ._ 
leri ............ a"Ma ~...w.k· __ , _ _..,__ malzeme8i iitinam edilmiftir. 
-.ı, pek ae1 ıarette __,.......,.. BİR YUNAN TABURU BiR 
Q ~ .. ~fakat lT 

·diiimls Mnt . tik.llli•iıle, te- ALYAN ALAYINI KAÇIRDI 
:..._, ~ lalrmet eden ~tina, 25 (A.A.) - ~ pzete
~ bulf ltlr sillet ve esaret sinin ~ki muhabiri yazıyor: 
........... • waaa tevpli•is, Müfrezelerimiz ileri haıüetıeri-
lraah ~..ne 1tarp .ıar. ne devam etmektedir. 

•Avrupum laMta a....._ ._. • (Arkam Sa. S. Si. 4 •> 
len ve bıhltat devriMe M talaak· 
kime boyun eieD O.nwalı hapa 
ntorlağu bile, yanla tecHtiıı Mil· 
•iii aamaa, en ~resis ve tlmitsiz 
wut,ette bile, aiWua urdmaktaa 
Ye dlripnekten ~iştir. 
lnetine&bae, latlldAU.., tenfbae, 
Jmd•na itik olan pn( Til ldvr 
C&mlaariyetl tM .un mnk..W..sa
b mevna ı.ı..oıunca ....ı ıiövti· 

(Arkası Sa. S, Si. 1 ile) 

Sultan 
Aziz nasıl 
öldürüldü? 

Aüra 18d70 IU•lıeıdala büdlr
dltine .... BWuetten Yeri* bir 
babade, Antcın ı ıxınun fldıllt a71 
•. . - Na mn1Jarle lb~t 
auba)'1an 18 dnJQk bir ... da
.. 8'till be7an oJmıaaktadtr. 
............. bVIUIUDda lale 

bir ıedl .,. .. ı« llabu1 edllmi
Jeeeldlr. 

-Kabine değişiyor 
Plöstl-Blik••t 
petrol yolu k .. Udl -Yeni fevkalade 
tedbirler alındı art w bahri muh ı ı .. ta tepb-
Bfllml. • (AA) - D.H.B: B ..... ... qlemiyecektir. 
ı>ewı.t, ~ ber...,.... ,,._ 8 Mit w .... ~ hbt Amerika Birleflt Devlet-

lngilizler lspan. 
yaya buğday ~ h•lrtmdtr. jqan baNUt.t tea.a ADDapolll, • (A.A.) - Belli- l9üeri bugün o derece teblikeded1ı 

olunmue "' latık~ ~ -"-"' ~ Lonl HaJttab'ı tu mldafq vumalan ve Aletlerinin 
hafta .-unda dahi lraJ1l lro7mı.7• -- çU,UUdl1' .. d k 
vam __.. lnalunciukJarı muav.- Amerib:ra JDUVwlabDcla a,.. ı mlwlr IUfttte kullanılması bah· g O D e r e C e 
mett bir tullfta '3lbtnaJe '" t111im oı. lamqtır. dade almealc kararlar, hAlen A· 
mustur • .._. ...__ .._ a..tm- Rooeevelt tJ1111teıe bOytlk elçllOt merika hücuma ~ balumguı Madrid, 15 (A.A.) - İlpanyaya 
dul idame ~· ıtmn. .._ reflbmm ,.e.trea .oeorsıe L lll'll· oJIQdı ne bdar _,.tt Mr mahi- lnıWzıer tuafmdan buicfay ıön 
suna mMIUP ... "tiler, ZU'hh o.._,. a-ua1 Cbaopeab D- ~ allıcak Jeli ı....a ... "'·- U- derUmeslne dnam ohınacaktır Ar-
bw.le .., .... ,. ~ ........... bamın cleudrıeua.- ft ,_ y., 0 ~ ......,.~ jantindeld İngiliz ıhtıyatlan~dau 
dlr. a..a ........... ~&Jet .... yuna Pot.elue ,.tıyıe ıelmlt dlr. Gel bin t b ı 
c...a &ak ·m ....,.... .._ ••Mbnr mblıya 1uepnlfbr. Lorcl ve Llld1 (Aıbm iL ı. R. ı .. ) . on ujda~ ın spanya a 
•ltanılMtlr. ffıHfelrs mbhdaD ,.ta~ nakli içın anlaşmalar yapılrru ır 

(~ lla. 1. sa. 1 fwıt\ dir. Relsleimhur ,_ı tngllil b8- İlk parti, hemen derhal gel kür 

- ,g§?ji:Ş~"c ~~nttn ··;Ql~~:~·j 
tazeteciler kiltlell ı.kelede beldi· • • 
yw41u. Relslcl1mbur yanm4a IDli- Bulıarbın ısnat ~=u ıus1eaı cibi. clLta. 
Ha eıpi 'ft LadJ Rtlifab NluiU r • ~ FrDNJ1 7...U. =:-~·ıe v...,._. ....- ettiği lıalcilcat •• !:O:--......._ tWa,ı 

<~ 1, 11.1 •> Yazan: A. ~ -. T --~ •=--7~. =-
1 J k•J"'b • Jaarptea nft1 M'h-• Pı...'kqi ıeçirmitti. Almaa teluıi&ı i. aşe teş ) a .... miiaevYWleri Awupuwı A- eat ~ttiji P• bembalarlle Fransa• 

1 ki aerikaıılatbimda• Wiyük Wr te· )ı lurdeııblre dehfete dtişurflia Fa-
bazır 1 arı lifla fiüyet. ediyorlanlı. , .... bu dehşet 48 saat sUrmed 

8a tabirle kasdettikleri teY bi· Z1n Fransıa Unu 48 a t aJ -Tqkilit birkaç güne 
kadar işe bqlıyor 

tlba manevi kiJnıetleria para' kıy. ini" onun mukabil tedb r u 
metiain altına dilşm•i, ıözli km-= Alınan ilmini ma J(ıp edJ 

lf bır ticaret lıınuaua ortah 
lrapl••as ılun, P7AJ aaa atler .,. Ba harpte ite Fonsa e imi 

Ankara, Z1 (İkdam MU.Wrla- altl&lpn müthiı 'bir likhti Jaali Almanlana llstila ı'lah t n · · u 
-)-Ticaret Vekileti lafe tılfld- ... terw•l cıbi allmetlenll. pmada mUthif bir boz na u a-
llta etn.fuMlald ı....bklaruu ... Derkea, laarp patJHı w rr... maktu Mtka hiçbll' teY Y•Plm .. 
-1e-.1r ••Mir Yal ....... -, Wnat l'raaua ~il dılar. • 
..... ._ .......... ..._ ,_. untqa lMı .... ,._ JödlDdea, Diju tuafta11, muzaffer Almaa ,... ............ h....... ltMilrptip ,....,... Pl'JWI 1~ {ArkM& Sa. 1, 81. ı .. ) 
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Cellôtlar lbni Ziyadı soyup işkence 
aletinin çarkına bağladılar ve ... 

Egede tütün 
satışları iyi 

Düne kadar 24,5 
milyon kilo satlldı 

Bu sene yeni müş
teriler var 

Ege mıntakasmdan dün şehrimi
ze gelen malümata göre 3:J - 34 

İbni Ziyat, demirci ve marangoz feryat ederek kaçışırlardı. Lı\kin milyon kilo olan tütün rekoltesin
ustalarını topladı. Bunlara, büyük aslanın ele geçirdiği bedbahtlar da cten 24,5 milyon kiloeunun satıldı
bir çark yaptırdı. Bu çarkın teker onun keskin dişleri ve çelik pen- ,:ı öğrenilmiştir. 
]eğinin mukabilinde, büyük ve kü- çeleri altında parçalanırdı. • Tütün fiatları umumi olarak ge
çük çelenkler vardı. Bu Çarkın yu- Mütevekkilin bir şakası daha var- c;en seneye nazaran yüzde S-10 a
varlağı üzerine, bir mahküm başa- ru ... Mecliste, hoşuna gitmiyen bir rasında yüksektir. Şimdiye kadar 
şağı bağlanırsa ve çark ta dönmeye söz söyliyeıı olursa, derhal kölele- vapılan >atışlar daha ziyade yük
başlarsa, mahkümun vücudündekı rıne dönerek: sek kaliteli tütünler üzerinde ol
etler, lime lime parçalanacak .. bed - Bu adam, çok doğru söyledL nuş, düşük kalitelere esaslı müşte
baht mahkUnı, bu işkenceden son Ona büyük bir ihsan vermek iste· riler zuhur etmemiştir. Esasen es-
derecede eza ve ıztırap duyacaktı. rim. Bir kutu inci getiriniz. kiden beri bu nevi tütünlere mün-

İbni Ziyat, bu meş'um aleti ik· Diye bağırırdı. ferit küçük tacirler talip oldukla-
mal etti. Halifeye göstermek için, Köleler, derhal bir gümüş Jrutu rından bu malların zamanla satı 
sarayın alt katındaki bir odaya getirirler, o adamın önüne koyar- lacağı tabii telakki edilmektedir. 
naklettirdL Ve sonra, halifeye ha- lardı. Bu sene en başta tülün alıcıları 
ber verdi. Halife Mütevelı:lril, o zaman o a- yerli şirketlerden sonra İngiltere 

Mütevekkil, iıl~>tin bukmduğu o- dama emir verir: "e Amerikadır. Almanlar henüz 
daya indi İşkence makinesini bü - Kutuyu aç.. ihaanmıı gör. tütün piyasasında görülmemişler-
yük bir dikkatle gözden geçirdi. Derdi. dir. Almanların bilahara hükimıet-
Ve sonra, dudaklarında vahşi bir O adam tabiidir ki bu emre ita- le bir anlaşma yaptıkları takdirde 
tebessüm olduğiı ha>de birdenbire at ederdi. Büyük bir hürmet ve tacirlerden mübayaatta bulunacak
dönerek: memnuniyetle kutuyu açardı. Fa- lan an~ılınaktadır. İngilizler namı 

- Ya İbni Ziyat!.. Milkeınmel I kat kutunun kapağı açılır açılmaz na da yerli tacirler mal toplamak
bir icatta bulunmuşsun. Cidden, içinden korkunç bir yılan çıkardı. tadır. 

memnun oldum. Ancak, bunun tec- Ve açanın üstüne sıçrardı. Diğer taraftan bu ""ne tütünleri
rübesini bizzat senin üzerinde yap- Meclisin, altı üstüne gelirdi. Bü- miz için bir çok yeni müşteriler gö
tırmak istiyorwn. So)'WI. bakalım. tün o feryat ve figanlardan zalima- rülmek:tedir. Bunlar da Macaris-

Dedi. m! bir zevk duyan halife, kı&la ka- tan, Finlandiya, İsveçtir. Bu mah-
İbni Ziyat, şaşırdı: tıla gülerdi. reçlerle ticari anlaşmalar yapıldığı 
- Aman, ya Emirühnfuninin!.. Bazen de köleler, ağzı sımstkı takdirde mal satılacaktır. 

Bu tecrübeyi niçin benim iizerimde bağlanmış olan bir testiyi getirir- Piyasadaki taleplere göre mev
yapmak istiyorsunuz?... :Müsaade ler, ziyafet sofrasının ortasına yer- cut tütün rekoltesinin kamilen kı
buyurunıuz. Zindanların birinden ıleştlrirlerdi.. O zaman halife sorar- sa bir zamanda satılacağı anlaşıl-
derhal bir kaç mahkı'.lm getirte- dı: maktadır. 

yirn. Bemm hayatıma kıymayınız. - BUDWı içinde ne var? .. Kirr ----<>----
Diye, yalv~rmağa ~!adı. bilirse, on bin dinar vereceği.ın. il U T E F E R R I IC 
Halife Mütevekkil, acı acı gül- Derdi. 

ımekte de-.raın etti. İçki buhranile mestolan kafaların 
- Ya lbni Ziyat! .. Halife olma- içinde, on bin dinarı kazanmak ü

dan evvel, bana hiç hürmet etmez- nridi bir §imşek gibi parlardı. Der
din. Hat!!, bir kaç defa bana ar- hal, her taraftan: 
kanı çevinniştin ... Ben, OOnları u- - Şarap. 

ııu ttu.ın mu, zannettim. - Altın. 

Dedi. - Hurma rakısı. 
Ve sonra, işkence iletini kullan

mıya memur olan cellatlara: 
- Haydi.. tecrübeyi yapınız. 

- Süt. 
-Su. 

İnci - . 
Diye, emir verdi. - Katran. 
Cellatlarğ derhal İbni Ziyadı çı- Vesaire gibi, karmakarışık birta

rılçıplak soydular. İşkence aletinin kım isimler sayılmıy& başlardı. 
çarkına bağladılar. İki cellat, maki- Herkes bu heyecanda iken halife 
nenin ilci tarafına geçerek çarkın kölelere gizli bir işaret verirdi. Kö
kollarına yapıştılar. Ağır ağır çe- !erden biri elinde bir demri tokmak 
virmeye başladılar. Ve halifenin olarak gelir, bu tokmagı şiddet!< 
gözleri önünde, bağırta bağırta İbni testiye indirirdi. Testi derhal parça 
Ziyadı parçaladılar. lanır .. içinden çıkan yü1Jerce ak * rep ve çıyan, her tarafa dağilırdı. 

Mütevekkilin en büyük zevki, Herkes korkudan birbirinı çignıyc 
zalımane şakalar yapmaktı. Başka- rek kaçışırken, halife de tepine ı.,. 
larının korku, heyecan ve ıztırabın- pine gülmeden katılırdı. 
dan, son derecede hoşlanırdı. Bu iğrenç ve vahşiyane şakalara 

Sarayında, sık sı-k içki ziyafetle- hiç kimse itiraz edemezdi. Şayet bt 
ri çekerdi. Bu ziyafetlere, şehrin eş- şakalara kurban gidenler olursa 
raf ve ily&nmdan bir çok kimseleri, onların aileleri de sükuta mecbur 
davet ederdi. Fakat bu içki alem- kalarak, hiç bir şikayet gösteremez 
!eri, daima bir facia ile nihayetle- ]erdi. 

nirdi. Çünkü, küçükten büyüttüğü Halifenin bütün bu zalimane ha 
bir aslan vardı ki, sarhoş olduğu reketlerinden ve çılgınca eğlencc
zaman, bu aslanı ziyafet salonuna ]erinden büyük bir teessür duyan 
getirtirdi. Ve zincirlerinin çıkarıl- varsa o da (Türk fırkası) nın ku
masını emrederdi. mandanı (Rasit) idi. Çünkü onun. 

Serbest kalan aıılan, oradakilerin büyük bir hüsnü niyet ile tahta çı
üzerine saldırırdı. Orası. korkunç kardığı bu halife, milletin başın a 
bir m~r halini alırdı. Davetliler, bir bela kesihn~ti. (Devamı var) 

Dün iki resim ıergisi açıldı 
Dün genç Fransız san'atkirlan 

tarafından Beyoğlunda İstiklal. cad 
lesinde 64 numarada bir resim ser
!isi açılmıştır. 
Diğer taraftan Güzel San'atlar 

\ kademisi D grupu san'atkarları 

la dün saat 16 da Akademide güzel 
~rrlcrden mürekkep bir resim ve 

·eykel sergisi açmışlardır. 

Yeni mürakabe 
memurları geldi 

Şehrimizdeki Fıat Mürakabe 
'eşkllit ~da çalışmak üzere Veka
et tarafından kadroya alınan kon
rolörle.-den beş memur şehrimize 
:cım:şlcrdir. Bu memurlar yarın
. an itibaren piyasada kontrollere 
aşlıyacaklardır. 

Mürakabe Bürosunun kadrosu 
ıybaşına kadar tamamlanacaktır. 

İnhisarlar Vekili güm. 
rüklerde mqgul oldu 

Şelıri.miz<le bulunan Gümrük ve 
r~t:Sarlar Vekil' Raif Karadeniz 
<Jn İstanbul Gümrükler Başmü
<iürlüğünde meşgul olmuştur. Veki
m Pazartesi akşamı Aııkaraya dön 
-nesi muhtemeldir. 

Saman fiatları yükseliyor 

Saman fiatlarında mühim mik
arda bir yükseliş vardır. Harpten 
·vvel bir kilo saman 20 paraya sa
ılırken halen 7 kuruşa kadar mu
rnele görmektedir. Talepler fazla 
"lduğundan fiatlarm daha ziyade 
rtacağı söylenmektedir. 

t KD A M 

Şehir hastahanesi f Macarlarla bir 
• 

Bu bin yataklı sıhhat müessesesinin planları 
bitti, Haziranda inşaata baslanacak 

prensıp 

masına 

anlaş
varıldı 

Mecidıyeköyünde yapılacak olan j muştur. 1941 mali yılı bütçesile de 
bin yataklı yeni ~ehir hastahensı- 400 bın lıra daha yatırılacaktır. Bu 
nin bır yıldanberi ikmaline çalışı- suretle hastahanenin Uııja maorafı
larak proje ve planları ikmal o- nın 1 milyon 200 bin lirası temin e-' 

lunmuştur.. dilmiş olacaktır. Buraya 2 milyon\ 

Belediye Reisliği tarafından bu lira harcanacaktır. İmkan bulunur-

Ticaret anlaşmasının 
bugünlerde imza 

edilmesi muhtemel 

hastahanenin ınşası için bankaya 

yatmlan para 800 bin lirayı bul-

Tek bilet fakir 
halkın zararına 

sa arazinin tesviyesi ve i~aat işi

ne Haziranda başlanılacaktır. 

Makara ihtikarı 
yapanlar 

Macarislanla bugünün şart
larına uygun yeni hir ticaret 
anlaşması imza etmek üzere 
Peştede bulunan heyetimizle 
Macar delegeleri arasında ih
zari mahiyette bir prensip an
laşmasına varıldığı öğrenil-

Vekalet, tramvay ida- Mürakabe komisyonu 1 

resinden izahat istedi tahkikata girişti ı 
Tramvay bilet ücretlerirı<:le kü- Son zmanlarda piyasada 5 kuru-

mıştir. Esas anlaşmanın kısa 

bir müddet içinde ımzalanma
sı kuvvetle muhtemeldir. 

Macarlar bizden bılhassa, 

tütün, pamuk, tiftik ve dığer 
bazı maddeler istemektedir. 
Buna mukabil her nevi demir sLıratın kaldırılarak 2 inci mevki- şa satılan bazı siyah ve beyaz ma-/ 

Jerde yalnız 5 kuruşluk bilet kabul karalar görülmüştür. Fiat Müraka-
eşya ve makine aksamı vere
ceklerdir. 

edilmesi ha.'<kındaki proje münaka

le Vekaletince muvafık görülme

miştir. Kısa mesa:felerdeki seyahat

lerin, fakir halkın zararına olduğu 

düşünülerek bu husus hakkında 

Vek.iletçe tramvay idaresinden i

zahat istenmiştir. Umum Müdür 

Mustafa Hulıki bu hafta An.karaya 

giderek izahat verecektir. 

Hava denemesi 

Gündüz kısmı öğle
den evvel yapılacak 
28 - 30 Kanunusanı arasında 

şehrimizde yapılacak olan hava ta
arruzlarından korunma büyük tec
rübesinin gündüz kı.smının sabah
leyin icra olunacağı anlaşılmıştır. 

Gece kısmı da saaat 20 den sonra 
yapılacaktır. 

BELEDiYE 

Vilayet bütçesinin 

müzkereleri 

Daimi Encümen 1941 mali yılı 

Pi YASA 

be Bürosu memurları bu makara

ların 35 metre u:rnnluğunda oldu· 1 
ğunu tespit etmişlerdir. 

Halbuki Mürakabe Komisyonu 
150 metrelik Avrupa makaralarına -------------' 
8,5 kuruş azami fiat koymuştur. Bu Dünkü ihracatımız 
itibarla, bu nevi makaralarda mi;- Türk - Romen anlaşması hüküm-
him miktarda ihtikar yapıldığı an- !erine göre dün Romanyaya 1 mil
laşılmıştır. Komisyon bu makar~-ı yon kilo miktarında paırıuk satıl
ları pahalı fıatlarla pıyasaya su- mıştır. Bu pamuklar Kostenceys 
renler hakkında tahkikata başla- sevkedilrcektir. Bundan başka dün 
mıştır. diğer memleketlere 400 bin lira 

Mısır çarşısı 

miktarında ihracat muamelesi ltay
dedilmiştir. Bu mallar meyanında 
Macaristana fındık, İtalya ve İsve-

•• A çe deri, Yunanistan ve Bulgarista-
yapıJacak dukkanların 1 na balık gönderilmiştir. 
miktarı tespit edildı· 1 

- ,,... - -
Mezbahadan bir manda 

Yardımcı hal vaziyetine sokula
cak olan Mısırçarşısında bulunan 
yeni dükkanların cins ve sayısı be
lediyece tespit olunmuştur: 

Bu yeni halde bütün gıda med
deler.inin satışı temin olunacak ve 
6 balıkçı, 4 tavukçu, 4 ciğerci, 12 
kasap, 8 manav, 4 sebzeci, 10 yağcı, 
14 bakkal, 6 aktar dükkanı yapıla
caktır. 

kaçtı, öldürüldü 

Kesilmek üzere mezbahaya geti
rilen mandalardan biri kaçarak et
rafa saldırmaya başlamış, orada 
bulunanlara bir hayli korku geçirt 
tikten sonra polisler tarafından ateş 
edilerek öldürülmi4tür. 

Kalas üzerinde yürürken 
Şişli Büyükçirtlik sokağında o-

---<>---- turan Halil oğlu Abdulkadir üst 
Baara yolu ile nakliyat katla bir tarafan dığer tarafa u-

yapan tncirler toplanacak •atılan kalas üzerinden yürürken 
vilayet masraf bütçesinin ziraat, Basra t ik"lc t . 1 muvazenesini kaybedereolı: 4,5 met-

. ar ı ış yapan acır er .. . .. .. 
baytar, sıhhat ve masarif, mütefer

rika ktsımlarını bitirmiş dün de 
önümüzdeki Çarşamba günü Mm- re yükseklikten duşmuş, yaralan-

! k T . t M .. d .. 1 ..... d t 1 mıştır. Yaralı hastahaneye kaldı-a a ıcare u ur ugun c op an-
Maari{ bütçesini ikmal etmiştir. tı yapacaklardır. Mınta.ka Ticaret rılmıştır. 

Yeni bütçe 1 Şubatta Şehir Mec- 1Müdürünün riyaseti altında cere-
lisine verilecektir. yan edecek görüşmelere şehrimizin 

Bu seneki at yarı§ları tanınmış nakliyat anbarları mü-

At yarışları için •At neslıni ıslah messilleri de iştirak edecek ve nak

encümeni. 10 bin liralık bir talısi- liyat işleri etrafında müzakereler 
cereyan edecektir. 

sat ayırmıştır. __ .,, ___ _ 
Belediye de 1941 bütçesine 3 bir> K 

. umaıı aatarile mi ııatmıt? 
liralık tahsisat koymuştur. Bu yıl 1 Sulta L d t h r· . Ar 

nr.an1amuı a u a ıyecı -
yartşlar iki hafta devam edecek-1 menak fahiş fiyatla kwnaş sat -

lir. ınak suçiyle adliyeye verilmişti. 
Fatih medreseleri üniversite Armenağın muhakemesine dün as· 

talebesine tahıiı edilecek !iye ikinci cezada devam edilmiş· 
Belediyece Fatih camii avlusun- tir. 

Armenak piyasada 650 kuruşa 

Bir adam yanarak öldü 

Arnavutköyünde bir facia olmuş, 
Ali Kahya adında 60 y~larında bir 

adam evinde mangalın üzerine dü

:;erek muhtelif yerlerinden yanmış 

ve aldığı yaralardan müteessiren 

ölmüştür. Adliye doktoru Enver 

Karan cesedi muayene ederek def

nine ruhsat vermiştir. 

ihtikar yapan bir bakkal 

cezalandırıldı 

Üsküdarda Hakimiyeti Milliye 
daki Karadeniz, Çiftebaş ve Kur

şunlu medreselerinin esaslı bir şe

kilde tamir olunarak buralarda 

yalnız Üniversite talebelerinin ba
rındırılmaları kararlaştırıhnıştır. 

satılan bir kumaşı 900 kuruşa sat- caddesinde bakkal İlya Makarelli 
maktan suçludur. Mahkemede, bu gıda maddeleri fiyatlarında ihtikar 

kum~ın kendisine 650 kuruşa mal yaptığından belediyece yakalanmış 
olduğunu, 990 kuruşa astarile bera- ve mahkeme tarafından 25 lira ağır 
her satmış okluğunu söylem.ip. para cezasına mahkfun edilmiştir. 

man kıvılcımlar çıkıyordu. sunun İstanbula giri~i .. , Gazeteler- ri, boş sarnıca bir kova atılnuş gi- Ve lakin içim kan ağlıyor ... Yaz • 
Hasırları patlıyarak, altlarına den kesilmiş, sakallı, bıyıklı, gö- bi tavanlarda aksediyordu. ]arı da ı:elmiyorsıınuz artık,, Kos-

Yalının geniş mermer 
merdivenleri tamanıile kapanmış, 

düz bir yoku~ gibi duruyordu: 
.. . 14Ur, küçüt:ük n<lın1larla hiç 

türu)cmiyordu. Si.ilc~·ınan ağa, o .. 
nu kucağıııa almak istedi: 

- Kiiçiik ilanım. ·eni kucağı
ma alayım, yolu açmadan kabili 
yok yürüyemez!!iini.L .. , 

Sadiye yoru1nıuştu: 

- Doğru, dedi. Sana zal1met o
lacak amma .. 

Süleyman ai!"a, bir kabahat yap· 
mış gibi utanarak önüne baktı: 

- Zati işiın ne ki ... Ben kazma, 
kiirek alıp, yol açana kadar, buim 
odada bekleseniz, derim ... Soba da 
yanıvor •• , Üttümüşsüniiıdür, ısıllll'-

nakları, burunları kızurınış, du -
dakları titriyordu. Sülc;-ıııan ağa
nın açtığı kiiçük bir kapıdan gir
diler. Mutbai:a giden malta diişe -
meli aralıktan geçtiler. Süleyman 
ağa tokmak tarafı tuıııla tutula a
banoz rengi alını~. bo ·asız tahta 
bir kapı açtı; gözlerinin içine ka· 
dar kızararak: 

- Sizlere layık değil amma, k11-
sura bakmayın.. Rahatsız olacak -
sınız. Affedersiniz, dedi. 

Yanık ~ kokusile karıplı:. sert, 

ekşi, kikre bir bekar kokusu, sı -

cak, göaitl bulaa<lırıcı bir han 
yüzleriıoe çarptı. Odaıım vtas .. -
da bir saç ördek soba giirül gtiril] 

sınız. yanıyor, borun11a çiiriimiiş alt <lir--
Sadiye ile Nicirıa sop.ide ,... sejiıMielı:i .ıeıwı..ı1.eıı. zamaa za -

tahla, keçe çakılmış iki iskemle ğüsleri kordonlu, nişanlı, kuman • Annesinin yattığı odaya girdi. İ- koca yalı perişan oldu. Hiç olına.z-
çekerek sobanın karşısına oturdu- dan, paşa resimleri... yi kapanmadığı içia rüzgarla açıl- sa on liralık bir tamir koysanız! .. 
lar. Döşeme tahtaları, kirden ku- Nigar, lastiklerinin içine dolan nıış bir pencereden girerek perde Ziyan olup gidecek. 
ka rengine girmiş, sobaııın etrafı karları silkerek ayaklarını ısıtıyor, kornişine yuva yapmış bir çift Sadiye, odadan odaya geçerek, 
yer yer yanıklarla kararmıştı. Bir Sadiye, çantasından çıkardiği e • kumru, kanatlarını duvarlara çar- şaşkın şaşkın dolaşıyordu. Her gir-

sanstan damlatarak sık sık mendi- parak u b 1 d l d" - · od Jı ·1~' köşede tahta bir k~revet üzerine çınıya aş a ı ar. ıgı anın avası cı u.ini yakarak, 
serilmiş ince bir şilte, şiltenin or· !ini kokluyordu. Süleyman ağa; hazan çatlamış ta kalbine kadar üşütüyordu. O . 
tasında gelışi gilzel atılmış, yağ . Süleyman ağa, iri çivili kundu - buğdayları gösteriyor, bazan da - zerlerinden Boğazın sert rüzgii.rla
daıı parıl parıl yanan kaba dikişli ralarıııı taşlarda süriiyerek geldi: mar damar su sızan rutubetten ka- n geçen, şehitlikte karların altın· 
bir yorgan, zifir tutmuş Eskişehir - Buyurunuz, dedi. barmış sıvalara eliyle dokunarak da yatan, servilerin gölgesinden 
ta•larıııı andıran bir renkte, yır - Yalı; Sadiyeye hiçbir zaman bu- anlatıyordu: başka tesellileri olmıyan ıntzarla-
tıklarından fitil fitil pamuklar taş- gün~ii kadar soğuk, fena görünme· - Bakın bir kere şn bale... Gü- rın içi, belki bu sessiz, boş odalar
mış. yüzsüz bir yastık duruyordu. mişti. Süleyman ağa yağı kuru -1 nahtır vallahi burayı böyle lıırak- dan daha sıkatı! ... 
Sapı kırık, küflü bir balta kapının~ mu~ kilidin içınde anahtarı mak.. Kaç kereler konağa vardım Oraya niçin geldiğiai kendi ken
yanıııa dayatılmış, sobanın altına 1 zorla çevirerek knpıyı açarken, s-Oylcdinı ... Sözüme mi inanmadı - di soruyordn. Eş)alardaıı hangi
kıymık, ucu yanık çira parçalari, j Sadiye, yıllarca insan eli dokun - nız, nedir, kulak veren olmadı. .. sini ayıracaktı, ne alacaktı, bir şey 
kurusun diye odunlar konulmuş, manuş paslı bir lihit kapısı açılı- Görmeden inanılacak şey mi ba? hatırlamıyordu. Cenaze çıkan ev
pencere kenarlarında kırmızı bi - yor zannetti. ~kmeğinizi yiyoru~, gözüme, ~: j lerden fukaraya dağıtılan ölü eş· 
ber, soğan, sarımsak hönkleri asıl- Pancor aralanndan s:ızaa donuk, zıme durur Ben elıınden geldiği yalan gibi yalıdaki her şey naza· 
mıştı. Duvarlara, çiğ renkli taşbaıı- ölgün ışıklar; halı, kanapeler iiH- kadar bakıyorum lllBDla ne fayda!. ı:ında soğumUflu. 
ma resimler çakılmıştı: rinde ince, yol yol çizgiler yapı - Buna masraf etmek ister •.• Şurada Bir kanape iizeriıade unutulmuş 
~diye zırhlısı Dolmabah~ ıı..ı yordu. Keçeleri kaldırılmış mer- yatıp kalkıyWlllll, Allalla irin fil- bir bebeği severek okşıyan Niıi.rı 

iinde deınirlemi§. .• Buebt ordu - divenlerdmı çıktılar. Ayak sesle- kür, halİın.dell pkyıip d :iilim pıpıb: (Devamı var) 

DIŞ 

POLİTİl< 

Hali/aksı 
Vazifesi 

Yazan: 
Prol. Hüseyin Şükrii 

A
merika ıııillelİI" 
canlı ve htl er 
uitabe ne<rctti~1 

> 

ra, birdenbire vefat eden ti 
renin Vaşington Sefiri j)ı 
hian'ın yerine l\Iister L"ı 
Hariciye N82ın Lord 1\ 
tayin etbıişti. "1uıı:ıail•l 
Beşinci Georges zırhlı.;ilt 
kaya varmış bulunuyor· 
me\'kii çok kuv\'ctlı otan 
Hariciye Nezaretini idart 
bulunan bir zatın hu ,,ı:l 
yini bizatihi Bü~ ü~ Eri!ıl11 

kUmetinin Amcriı~a j~ bir• 

fettği ehemmiyeti göster"' 
idi, Hatıl bu memuriyet 1 

aralık sabık İngiliz Kralın 
bile hatıra getirilmişti. / 

Londrada yerleşmiş !! 
!arın teşkil ettikleri bir 
Lord Halifax şerefine bil jı 
tertip etmi ve bu toplantı 
vekil Mister Churchill de ~ 
lunmuştur. l\liişarünileyb ili 
nasebctle çok dikkate değe! 
gilterenin Amerika yardt 

1 ne kadar ümitli olduğunu 
ren bir nutuk söy ]emiştir. 
ihtimalleri kendine bas bır 
lıkla mütalea eden BaŞft~, 
besine Halifax'ı bu iş ı~ıo ~ 
etmekle hükfunetin gııtl • 

yeyi tebarüz ettirerek bıll 

tır: . lı 
•Biz Amerikaya öyle bıt 

has gönderiyoruz lıi bu JJ~ 
esrar1I01zı yakından bileli el" 
tün Meclis ve müzaket ıi 
iştirak eylemiş bulunan ~ 
sedir. Sefir sıfatile ~lı 
harp kabinesinin iusı -1' 
lamarsa ela Amerıkaya • 
kadar bu heyetin bütün i tfll 
rına iştirak et!.ecektir. ll• 
müşavere ve müzakereler el' 
merikadan buraya dönJll ı( 

edene Nu.ır sıfatile bii!~ ~ 
ve mesııliyetleri hiç Yet>'..1

1 
rekete ihtiyaç hissetmeP" 

hal takabböl eyliyecek'l 
Halifax'm vuifesinde JJlll. , lı 
lacağı hakkında hararetli 
lıesliyorus. Bıı NazırıınıJJ; 
eylediğimiz vuife İmpar'1 

herhanıi bir İJı&ilize te•6~ 
ği en mühim role muadil / 
mübalağa dilmekslı:in d• 
ki bütün dünyanın istiktıJ~ 
ristiyan medenyetinin ~ J 
yük Britanya İmparat~ .J 
Amerika arasındaki :rnjjJlll' jl 
rin seyrine tabidir. ingi~' I 
kon~an bütün ilenıdcki 1 
birliği ve mukavemet af.l"' / 
milden ziyade müstakbel 1 rl 
rin yaşama prtlarını t~b 
cektir. ,l 

Nerede oluna ol.suo t• ı · 
;dhniyetini imha etmek ff 
den koparmak için yap.ı.-ıl 
ka • İngiltere işbirliği bet 
sebeple ifliis edecek ol~,1 
siz Büyük Britaaya ı.oıP" • 
ğu kendisine lıir yol ~ 
şır ve hayat n k.uvvetl.,tl,; • 
fuz ve masun bniundut\,ı 
müsait şartlar içinde -~ _ 
tekrar başlıyabilmek iiJ• / 
manla bir mütareke 8~/ı h 
Fakat bu takdirde b~ , s 
yük terakki yollarındakl 11 ol! 
ve vuzuhla ilerlemesi 11' 
kaybolur ve belki de Jıİ'Jıl 
vadide tekrar yol alnıa~ b 
kün olmaz. Ulvi ,.,.sfı 

bir mübalağa gibi ad.ıt'~ .fr 
icap eden bir dava içil' pi 

karlık ve gayretleri ~~I· ~ı 
bi şerern fırsatı kaçJtl1' u 
zımdır.• r " a 

İngiliz Başvekili bilıib' 
Roosevelt'in methü seP" ı 
lunmuş ve .sözü Lord 
şahsına intikal ettir«') 

lemiştır: 
. ııı\~ 

•Bugünkü milli h11 

tün erkanı gıbi 1 ord 4.,, 
ne kadar bu harbe d•", fı' 
sini vakfetn1i tir. 11 . 

tı'l 
habı Mister Roose\ < 
de memnun etmi tir• 

•' tet Bn ifadesile l\ılS 
~ı 

Lordıııı vaktile Alnı• 

l Arkası Sa. :ı. .. 

B 

• 

"" 
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Yu anİ§tanda 
yiyecek mad
deleri çok bol 

! 
"Harpten evvel
ki dünya arhk 
mevcut değil .. ,, 

Japonyada şe
. ker oarfiyatı 
tahdit ediliyor 

Lord Halif aks işe 
başlarken ... 

YCQGn: Nizamettia Nuif 

Mihver devletlerı, taarruzlarla 
haroi bitırmek ımkanını elden q
çırdıktan BOnra, şimdi müdafaaya 
çekilerek ııasımlaruı ı kendı.sı !çın 

Büyiik Britan~·a, Şimali İrlanda elveı ışlı olacak iıu müdafaa hatla
ve Denünyoıtlar Kralı, Hind.i tan rında karşılamak kararını venn19 
ve denizler öte i İmııaratoru Ma· görünü;t0rlar. Bu hal, bunların ta
je.te Alımcı Jorj'u Şimalı A· arruulan kati surette ve t.am<>m •n 
merikıı Birle ik devletlcrı Cüıu • vazgeçtiklen mfuıasuıa alına.m ya
hurreisi Rıııvelt u,zdinde tem ile cag ıçın, mi.hvcrcilerin bu devrede 
memur Biiyük Elci Lord Halifaks kencıılı:rine ~-ekidüzen vermek ve 
Va~ingtona vıu•mı§ bulııııuyor. Yeni Nizam dedikleri- ktU.nın 

Harbi Balkan
lara getirmemek 
Balkanlının 

cevız 

Necip FaLıl Kı. akürek'iıı dıiııldl 
yazısının bir erindt• şo) le bir süıa 
\'lrd.ı: 

•Eğer be~·inJeriınız CC'\'İ:t kabu • 
ı:undan <laha kıymetli i ........ • -Fal < t Yunanlılar aç 

da Ka sa1ar harbe 
devam edecek 

A~na, 25 (A.A.) 

diriyOI': 

Atin• ajenııı 

Xlı&ikfl#i hıs.ıed:ı len ~ mad
olan Jrahve bol miktarda gelmif-

'Yeni dünya için 
şimdiden projeler 
hazırlanmalıdır. " 

A ttlee nutuk 
söyledi 

Londra, :ıs (A.A.ı - Reut.e.-: 

~--•ı---

Bir Japon gazetesine 
göre şeker vaziyeti 

iyi d e ğ i 1 m i ş 
Tokw, 25 (A.A.) - Miako gazoe- Londrayı terketti;:i andan Bir· mihver hesabına çalışmıısı pı:og· 
ırun iığtendigme gvre, Japon ti· le~ik Amerika devlet meı·kczine ram•nı tahakkuk dti~mcJ: ar-.:usun. 

caı:et ve <"ndüs!ri nezaretı, Şubat- va. ıl olduğu aııa kadar, gerek tem· da olduklarını taluniıı bize hiç te 
tan itibart'n halk tcv7-1 edilen şckeı 'il eıt.,.ı de,·let tarafından ııcrelt yanı,,. gelmiyor. 

elindedir Bu kadarına kaç ""laifurullaW 
demeli aeaboı ?! 

Jlahi Necip, sen gayet zelti hi9 
çocuk oldujiun halde, bir illlian be7 
niniu, ceviz kabutundan ılaha k17• 

ıııetli olma•ıadan nasıl üphe edl
·orsun? 

v" Pazaıiesi gününden itibaren 

a ııerbeı<tçe s;ı.tılacaktır. 

:ıı:.lım<ıtk, et, tavuk, balık, ııebıoe, 

yağı, ıüt gibı diı,oer gıda ınadde 

i nalk \'I' or<iunun ihtiyaçlarını 

Dün ak\;aıu Oksford muvcr,.itesi
nın •>~yalist demoKrat klübünün 
bu· toplan\ısında :ı soy le) en ışçi 

partlliı lide11 hui<üınet .h.lbırı<lan 

Altlee elcümle df:fllGjlir i. 

tayinının yüzde on a:ıaltac:ıkltr 11ezdine ı:iiuılerildi i devlet tara· Mıhverciler .Mısıra varmak gaye. 
Ga?.E't» şeker vaıiyel,nin hıç te fındaıı izhar ctli!mi~ olan yiik>ek sini guden Şimal Afrikaı;ı hareket· 

,ayanı memnuııiyt!l olıııadığını bil· muhabbet ve hürn\Ct, hu Büyük lerınde, Yakın Şark Asya.sı ve Tur
dirnıektedir, El~inin Beyaz Sara) 1 memleke - kiye üzerinde tazyik yapmak mak 

~a~kanlılar .. kendile- ! 
rı ın ve mutearrızın 
nasıl birer kıymet ol
duğunu bilerek ha
rek\;!t ederlerse harpı 

1 Balkanlara gelemez. 

Ycızan: Ş. Ha:z.m Ergölı11Htn 

ispany 
kabinesi 

1 tin nnu&lıııu~ olan dercc<de mem . sadiyle yaptıkları Yunaniatan b<IS
ııuıı etıni b\llııudıığuuu isbat el • kınında ve nihayet İngiliz adaları· manya lıılikliılinin, ıç Jtarga:ıalık 
ı.ıektedir. ııı işgal iddiasında topyekun hayal w lıayaL daı Lgı vazıyetlerinin ar

Koyıuı, keçi, hindi, incit, kaz, 
ordek beyni dejiil bu yahu, i.ru aa 
IK-ynini deı:il de bazı kimseleri& 
kabu&'ile mukayese edileiıılır mi? 
Yok. c•er sen bu .Ozüule her in •il 
beynini değil de lıuı .lı:lnu;eleri..a 
beynini ka.tediyorı.an yi11e yanlıt 
dü ünüyor•un? İnsan beyninin e11 
hafifi, en ı;ade suya olanı, ea ca • 
valacozu bile, değil yalnız cevi• 
kalıu&-undao, fındık kab~"wıda11 
da, karpuz kabuğundan da, limoa 
kabuğundan da, yunıurta kabu • 
i:undan da, lılharuı kabuj:undan da 
çok kıymetlidir 

Harpten eVW!lki dünya, arlt 
amile Jı:ıu- ·ılayııcal< miktardA 

ırr Bu .uretle ht>r ~ Yu-
mevcut değildir. Harp ooıı asııı n 
yeni ye daha Mil diınyası ıçın pr<.1· 
jeler, harbin sonunu beklemooen 

Ajnnslar, Reiı.. RuL\cllln Lord sukutuna uğradıktan ı;onra gerçek, 
llalifakM şal»aıı kar\illaıııasındaki süratle başlarınuı çaresıne bakmak 
rheıumiyeti tebarii, etliıeıı Ame- gfüi, kritık bu· vaziyete dlışınilij 

zcttıgi mıınzaı ayı ıorctle gorebıkn 

milletler içın imkan.sıız denecek ka 
dar uzak bir ihtimaldir. Mukave-

leritı! soran İtalyan radyoları, şimdiden h~zırlanmaya başlamalı· 

i :rrıti!'ll.erih olabilirler. Yun1111 dır. Birçok mühim kanun
lar kabul etti 

rikaıı gazetelerinin neşriyatını, bulunmaktad.rlar. Ve bu vazı) et, met ihtimaline g.:.lince, bunun ka· 
haklı olduitJ derecede bir dikkat· pek tabii ve mantıki bir icap .ata- badayı milletler olarak kıymet 
katle aksettirirlerken İn::illerenin rak, Almanya _ İtalya birliğini şu verdigimız Balkanlılara en ~'<>k 
kendi Sefirini uğurlaına.ındaki acil tedbırleri a!mıya uırlamakta- yaraşan bir karar olacağını ııöyle
frvkaliıdeliklcre ayni derecede dik· dır: nıeğe lüzum yoktur. Alman hU • 

....._. ~-- gıd .. m .... p 1.amanında hükümetin &i-

...... n ve or.-unun ası mu· . 
. .. yasetıniıı en ffaı<lı noktalardan bı· 

~ın ve orousunun gıdası mu- rini, bu noktanın mılli siya.etin de· 
:Vladrıt, :ı5 (A.A.) Nazlf'lar .ı t l 1 - İtalyayı Arnavutlukta deni· kfun ve nüfuzu altına giren bir 

Yine Necip Faulı.n dünkü yazı
sından hir bışka parça: 

iltciz. Fakat Yunan milleti ve vamll hır parça.. haline ge~ne 
, aç kalsalar bile müt«ııvizi nezaret etmek teşkil eyltmıekt.edir. 

·ı.;p Mttelı:leı-dir, Harpt.en sonra zengın v. tenbel 

Brezilyanın yeaJ b~ 
kanunu 

bir sınıfın .ınnoodiyetiııe ve i!si•· 
lığin yeniden başlam-na müsaade 
olunabileceğini zannetmiyorum. İn· 

o - Jan<ıiro, 25 (A.A.) - D. giltM'ede zenginlft~in tevzii SU· 

B : Brezilya J.öküm<'li neşret- ratle değişınelrtt'!<lir Bunun muhak 

lıir kanunla B~:ıilya toprakla. kalı: surette 90ilyal >istemimiz ü:re 

~ek her muharip teJıun.. rindfo büyük te.sirleri ol~aktır. D. 
:mnlmf tutubcaP.ı ilu et -j ğer bir neticeyi de. 1.anneltiğime gö 

. re, terbiye sistemimizin dah .. d<!
mokratik bir hale ge\iril:me..ii için 

,._._ d' ·· k 1erı şimdiden başlamış olan gayretlerin 
1&01& ı muza ere ~ d h il . .1 . a a en)'!' gı mooı teıCil eyliye-

. no, 25 ( A.A.) - Steb•I: İki cektir. 

r devleti arasındalrl iktıadl Ekonomik sistemiml2e çok daha 

kerelera iftiralı: edea Ahnu ziyade mzam koyl»U§ ve daha bü · 
t Müsteşarı Dr. Laıulfried, yük bir müsavata doğru ilerlemi§ 

a~., Miliuoya ıelm~. olacağız. 

f....,.nyada tu~ Attlee, bundan sonra, genç nea-
-.- ıyan ı· d k · · 

ı emo ras.ıye ınanrnaya davet et· 
rit, 25 (A.A.) - Slefa.n.i: miş ve bilahara komünizmden ve 

.lJJ erioıeai aeticesiacle louou· Daily Werker gazetesinin yausın· 
ea tujyan, Cvaaca, Bıı,iaw dan bahsederek demışl.ir kt: 

eridı ~yaletleriaıle b~rçak ha· Bu tarzda hareket etmeyi sevmi
ouıcıp olmuştur. Bırçak ev- yoruz. Fakat, diğer memleketlerde 

ra uiraalf, ekilıniı tarla- olan bitenler .karşısında, düşmanla. 
rap olına~ ve yella~ llaldİ rmııı hariçten hücum <'derken söz 

ae.kteya upallUflır. Jlti kİfİ serbestisi hakin ve demokratik hür

'a, • (A.A.) - Stefani: Fi· 
ın ıayri mqru nttU• Jilk· 
eaine kar ı açılan milcad&

şpeltüliayon yapauların fid -
c•alara çarptırılması derpi~ 

· salihiyettar Alıuu mah
nde beyu edılmelttedlr. Da
yük cüriinder içia Hbıo ce• 

tatbik ...ı;ı,.~eji ilAve ohm· 

riyott bahaneoile, bu gibılerin <!;,. 

hilden memleketi tahribe çalışma
larına müsaade edemeyu. 

Maltaya taarruz 
yapılmadı 

Malta, 25 (A.A.) - Dün akşam 
nep-ed.ilen rcısmf bir tebliğe göre, 
dün sabah birçok d~man tayya

resi, iMiaya yaklaştığı ıaman hava 
tNıliltesi ifAreli verihnişhr. o;;, -
nıan taarr11.Z etoıek.ı\isia gCl'i d4tn· 
miiştür 

o TL A R 

heyt'ti devlet reisi General F'ran • a e ıncıni~ gibi gözükmektedir • y la . . d"rt t . 
ler. ze dökülmekten kurtarmak; ııgos vyanın yırmı o saa ı- •Eğer etekler dört ve insanlar ;. 

ki ayaklı el.makta devam ediyor • konun riyasetinde iki gu"rı<lell'btti · d ıl ....... 1 
,·apmakta ol<luğu toplantılara ni- Rei!, Ruzvdtin Şimali Amerika 2 - İnGllizlerin Balkanlara ayak çın e nas paramparça ve ...,,ı lana ...... 

dcvletleriniu mukaddern· basarak buralarda bir cephe kur· dıişeceğini i.ı'an sahibi Yugoslav 
hayet vemıiştir Bu toplantılar es- d '- 1 

tına el koyması ne derece umumi malarına mani olmak; vatan &§ı .. o ayca lı>kd.ir edebilir. Devam etmeyip ta ae olacaktı 
ya? Yolma Ncip Fazıla ıöre eşek· 
ler tekAnıül ede ede günün biriad. 
seklı, tavuklar dört ve i.no....ıar al• 
h ayaklı ını olaca.ldar7 

nasuıda birçok mühim '·anunlar 
kabul edılmiştir. bir tasvibe ıı(:raııuşsa İngiliz im - 3 - İspanyanın İngiltere tarafı· Ve ıç hüviyeti ne olurı;a olsun, kar 

paralorlıığunun mukadderatına el ııa geçmesini -ne bahasına olursa g•<alığa d;;<muş·· Balkanlarda Bul-Kabul edilen bır emirname ile ...., ...,. .. 
koyma>1 da ayni derecede umumi olsun- önliyerı:k buralara demok- gari.stanın havasız ve huzursuz ka

bir milli pasif müdafaa teşki!Atı 
kurulacaktır. ~ir tasvibe mazhar olmuş bulunan rat dey\etleı: ordularının çıkması ]Arak öleccgiııı ve bir harp snlıııt~ 

K bul ed·ı b k k In"iliz Başvekili. daha dol'.rusu İn· ihtimalini ortadan kaldırmak; :;i olarak kül olacağını aklıseltm hıihi Necip, ilılhi Necip, Jıırıuuı 
öyle ~yler yumurtluyorsun ki se
nin bu acaip yumurtalaruu, yaBal 
kadayıima kırsak kadayıflar be • 
men §ilıilı münharif (•) olur! 

a ı en ı ır anun Ç()('U •1• • • •• " 
d.. . t kted' gı •z nııllı mucndcle şefi Cörçilin 4 - Fransaıun işgal edilmemiş sahibi her tecrübeli Bulgar kolay-
uşurmeyı mene me ır •·eni Bii~ilk El•'ı · • .. d d s·,. t k 1 l ,,_. 1 Mar=al ·· b·ı k t· ded' D Naztrlar heyeti, 534 siyasi mah-/ • . . •. , ye ..,.,n ra an •. mın a a arına ı""'ım o an ,, ca gorl" ı me vazıye ın ır. e-

kO hakkınd bi af k ık malı Iııgıltcrrde bir limana kadar Peten'in yerine, Laval'i geçirerek, mek oluyor k1, Yugo.,lavya ıle Bul 
"ı'. o·· · ab. rk ark.lan_ çt !sar- refakat clnı'ı• olıııa·uıda dı'kkat e· .. h li b' . • . . • , şup e · ır •.ı ı.ı manzarası arzc • gari.>taruıı menfaatı ıst lal ve 

m~ ır. ıger ır anun gı , - d'I k k "h' d F b d 'h 
lthlılkini tahdit eylemektedir. ,,' ece .• ço mı'. ıın noktalar var - en ransanın u kısmın a mı • miilkl tamamiyetlerini mulıafaı.a-

ç k 1 .. h. k İs • ır. Dıger delıllerden sarfınazar, ver emrinde çalışan bir hük\ımet dadır. 
Oaman Cemal Kay11ılı 

1 adrı ademn en ınlul ım antubun, 
1 

- bu derece gaileli bir zamanda Çör- tesis etmek; 
panya a ıryo arına aı un- .

1
. • • b' . Ve nihayet bu memleketlerin 

maktadır. Bu kanun mudbınce, çht"ıkn: nrn ır ışkle ~ağlı bulunduğu 5 - Sovyet Rwıyadan yiyecek halkı, nazik. bireı mbafir olarak 
(") Hendesede bir acaiı: şelcil. 

. k tle .
1 

b 
1 

d . 
1 

u unıct nıer ezu•den, velev bir ve iptidai mahenıe tedarikine fev- ••B•!!l!!-!!1!!!!!!!!1!1!1!!!!!!!!!1!1-. 
~ır e re aı u unan emıryo u .. . . ki memlekete giren yabancıların, na-

bek 1 . ted . ·ın r il gun ıçın. uza a~mayı göıe almı kalade Yüsat vermek için her ça· Halı.faksın 
şek . e erı rıcen nu 1 eş ır e - bulunması bile bu hadisenin ehem· reye başvurmak; sıl yav&i yavaş tavır ve harek.etle-

ce tır. ıııiyctini kafi deruede işaret ve i· 6 - Bütün bunları talıwuk et- rini değiştirerek bir Amir, birer "f • 
-~-- zah edebilir. tirirken •Yeni Nizam. ın korkunç kumandan ,birer kral kesiliverdik·ı vazı CSı 
General Golün sivil 

olan politik taratlannı şimdilik !erini unutınıyacak kadar kuvvetli (Bq tarafı 2 nci. aayfada) 
miinıetıillikleri 'ı Deoili~·or ki; ,, -~ . bir tarafa bırakarak, lru nizamın bir hafızaya, yakın tarnıin ''"ruiğı !aşma laraftan ebnMı Leyfiyetl -

•1(\,;.~ iluz"·eltin, Lordu itiz.zat a 
Londra 25 (A.A) Genrral ı yiyecek ve iptidai malzeme kısmını zengin misallerin ibretle dolu gör- 1 nin art·L çoktan -··ı'ye k·-·•·;,.-' · . - karşılaması, onun iktidar mevkiin- "' - -"T"'•· 

De Gaulle teşkilatı, lngiltere ve do bulunan bir Hariciye Nazırı i· tatbil: salıa.:;ına kıoymak. gü.süne bol bol nı:ılik buluııdukla- ru teyit eylemek Jalemiftir. Lont 
İsko~y~da on "'." şeh~rd.e sivil mü· ken Va ıngton Büyill.. Elçiliğine :il- rı da hat.rlanmak lazımdır. Balifax Baıveldle verdiii cevapta 
meomllıkler tes"' etmıştır. tayin edilmiş bulunmasından ileri Yukarı.da saydığımız ve m>lıverin Ve burada §Una bilhll:;GB İiaret son aylarda aevblceyt v.zlyett. 

Macar. Sovyct demiryolu gelmiştir.. kendisini müdafaa i.çın süratle ger- etmek isterim ki, Bulgarlar yu.ka· de basıl olan meeut detifildikleri 
müzakecesi Bu tehir doğru detildir. Yahut çekleijtirmiye mecbur olduğu too· rıda söylenen aıılayı~ı ,ııöstererek kaydeflemi.t ve asker •• ıivil İn· 

Moskovı, 25 ( A.A.) - Sovyetler 
Birliği ile Muaristan arasuuLı dol 
rudan doğruya mıinakale tesisi i · 
(İn müzakerelenle huluruıcalt Ma
rar P. T. T. ve demiryolu heyeti 
dün Moskoaya ııelmi tir 

Cemil Mnrdam Şama 
döJ?-Üyor 

pek sathidir. Böyle bir hu.,ketin. birlerin ,İspanyada ve Frıınsada giliz fertlerile Yunan Cffal'lltiJli Yugoslavlarla e>bırlıği yaptıld'<rı 
normal zamanlarda, bir protokol ne netice verecegi üzerinde dur- d 1 metbeylemiıtir. ·İn-"tere itiye takdtrde ken ı erine yardım ed<'- "'u 
fevkıılideli"" sayılmalı akla ıa"' mıyalını. Bunun gibi, Sovyet Rus- emni) etle bakmaktadır. JK.aama -

"' ~..,.. ceklerle birlikte Tuna yollarında 
bilirdi. Bugünün prtları içinde bu yanın daha fazla vermek imkAnını, fih baılıta düşmanıu kuvvet ve 

ık Al I.t 1 çok mükemm~I bir müdafaa temi· k d t' h '-L--~- b' b ha hadisenin anuk şi>yle anlaşılması Avrupa ha ının manya ve a • u re ı a............ ıç ir yale ka· 
nine ve bu suretle milli şeref ve 1 ı.·-~--

ınakul addedilebilir: yayı beslemek sahasında göze al· pı mama .......... 
•Reİıi Ruıvelt, Lord Halifaksın dırabilecekleri fedaklit'hk dereces\.. haysiyetlerini. mülki tamamiyut Mister Cburchill'in sözleri bü -

şahsında kendisile ayal gaye, ayni ni tetkikle de uğraşmıyalım. Çünkü ve istiklallerini korumaya imkan tüıı beşeriyet ve hıristiyanhk is • 
hedef, ayni ideal uğrunda yanya- bütün bunları, bu memleketlerin bulacaklardır. !ikbalinin Amerika • İntıili• işbit
na ve sonuna katlar çarpışmaya iç politika ve y~ama vaziyetleriyle Ve unutmamalıdır iri Tuna yol- liğine bağlı oldujiunu gösteriyor. 

Londra, 25 (A.A.) - Mfuıta.kil and içtiği bir omuzdası selh muılıtelif sahalardaki takatlerinin larında mevzi alacak bu orduları Bu ifade ve tasrih Lonl Lothian'•• 
Fransız ajansının öğrendigıııe göre, 
Şabandarm ölümü esnasında Iralra 
ıltıca e~ olan Suriye teşrii mec
lbinin sabık reıııi Lütfi Bey Haffar, 
Şama döıınıüştıir Cemil Mlll'dam 

Beyin el<! bugünlerde Şama dön
mesı beklenmektedir. 

Çörçil Duvr mıntak .. ında 

mış bulunuyor.. çok ciddi ıncelenmeı;ini icap ettiren yenebilmek için Alınanların üç ölmeden evvel Amerikan milleti· 
Bıı hadiseden sonra da Vaşing • ve bi:te göre tali olan meseleler ola- misli kuvvet kulanmalarını icap ne teblii: ettiği mesaja çok ben:U· 

tondaki Alınan Bilyük Elçiliğinde- rak bir yana bırakmak mümkün· ett.ireeek bir sıra 5miller vardu. yor, Demokrasiler bnlundukları 
ki diplomatlar Bay Hull'den pasa- dür. Bu üstünlük Balkan milletl~i- zor durumdan iyi şartlarla kurla· 

Portlarını aramadarsa kendilerine· Fakat buna mukabil mihverin rılmalt iaten.iyorM • ki bu cihet m• ne taanu'Za uğramamak gibi bü • 
şu Türk ata sözünü duyurmak la· Karadeniz, Adalar denizi ve Ak- hakltaktır • artık yardım şekil va yük bır avantaı temin edebilir; fa-
zun gelir: deniz kıyılaı·ın kadar inerek bu tanlaruwı ıu veya bu man•ara ve· 

k 1 · • · kat bu, bu milletlerin bu vaziyet-
•Anlıyana sivrisine aaı, anla • sahillerde ihı:aç hareket erıne nıaııı ya ihtimal lberinde fazla incelew. 

bu d !erini takdir ve ona göre bir poli· 
mıyana davul zurna az!. olacak tedbirler almak ve ll\·a a ler yaparak, tereddötltı adımlrr 

er11iai 

Karikatür &er(l9i açıltlı. o. 
inııııııı ııüldüren klınbiUr 

"f karikatiı.tl~r vardır, d.i· 
oylenip dururk n, Nane· 
ıı &ordu: 

- Şa~tıuı.ı uıı": Nt• \'a.r ~
şac&k bunda. llnı:iiııe k.ıdar 

Romanya Lejyonerleri elinde 
tutmu~ Şimdi onlar da Ro • 
mnnyıyı ellerinde tutmak i • 

th·orlar. K3r!ılıldı remile ~ 

Londra, 25 (A.A.) - Churchill, 
ldtiıı Douvres nııntaka...nı ve cenu
bu şarkı sahili boyunca müdafaa 
tıatlarııu ziyaret etmiştir. 

Nisamettin Ntaü 

Pompeide 85 kitinin 

iskeleti bulundu 

İlalya,·ı Arnavutlukla ölümden lika takip cımeleoi şartıle elde edi- atmamalıdır. 
, lcbilir, 

kurtarın.ık ~ebbüslerine, ilzerle-
rinde dikkatle durulacak birer kıy 

, ~et vermek bize pek d,ığı-u görün· 

Kanaatimiz açıkça ,00.ur' Bal -

kanlılar kendilerırun ve nıutaarrı.
zın nasıl birer kıymet okiuı:unu 

bilerek hareket ederler&e harp 
Balkanlara geleme7., 

Şüphe yok ki Birle§ilt Anıuika· 
nin bapndaki zat davayı bütün ka 
tiyetile anlamış ve bu kavrayışta 
göslermİJlir. Nutuldan, lefebbü• • 
!eri, konıırey., tevdi ettiği kanun -
lar bu bapta hiç fÜphe bu:akr"yer. 
Fakat infiratçı denilea bir züınra 
Bahrimuhit ile dünyanın sair kı • 
sımlarından ayrılnu~ olmanın ver
dijii znhirı lıir cııınİ)ete aldanarak 
Amerikanın ifn<' ini oyunun içi•· 
den çekmek istiyor Bu zilnıreni• 
nihayet isi gecikıirmekten baska 
hir netice elde edemiytceji mu• 
hakir.aktır. Fakat bir nokta da a • 
çıktır ki (azla tcalliil ve teuhhur 
a...ı mak•adı ihlal edebilir. 

11D .. ıı·upn ii~rgisiad.e in
reı;iınlerc lıaknnık gül~· 

mi? 

•ne nıuzıp 

Ha> ır, drdi. Onda iı1San 
ıııaklı olur. •D• cnıpuııda 
nç ~ylcr ıe,hir edilın•, 

ııenıulla il.ve etli: 

. thir yatroaunwı 

hir komedi, hır d dram 
1 Vlr"8, .. nUJI gibi d• 8. 

ı r 

il ol 

yor: 

r Romaıı1 &Ti 

1 ·~ 

lnllili:zler 

ve bomba 

Londr dan Nrv~orka ••d<'t 
rdtn • filli Jlfiidafft Komısyo

ııu Rd i \'illiam l\uud •ıı İn· 
gilıı nıılletiuin eraatini ve İn· 
gil er nin asla mağlüp elamı· 

ac gını lôhe .-diyor: 

•Bo ıba edikçe İngifüleritı 
azwı artmaktadır,. 

anrmolla o;ii~ ı~ der clnia 
bır dnynndü 

- H kmetı BudM. yDİ n • 
ile bafka başka nsanlarda 
ba ka bafka !eırirler tevlit edi· 
yor esela İugill.ıkr bombe 
cdikı;.. ul,..Jerinl a ttm, or

lar. Ha bulti İtalyaalar bomba 
y ıkçe öliiyorlar. B 
cariı> bir cilvesid • c1 

** 

' 

Rooseveltın hu,usi müın · ili 
Hopk.ns, bu ziyarette, Ba vekile 
refakat eden zevat ara ında bulu-
nuyordu 

Vilki Lizbonda 

L·z n 25 (A.A.) - Wendell 
V ı ,.. rluıı ClipP"r tayyaresile Lız
b na muvasalat etmı~ttr. Willkic 
b r an evvel İngl1te•cve hareket 

nn olduğunu söyle-

Napoli, 25 (A.A.) - Poınpei'de 

yapılan hafriyat eoııasında kurtul· 
mak üzere kaçmakta iken ölen n•· 
ya volkan kiill ri erasıada ıömü· 
lüp kalan 85 kişinin i keleti, on 
günlerde nıe) dana çı.karılııııştır 

Bu iskeletlerden bit inin yanın . 
da, içinde eöz aıneliyahna mahsus 
cerrahı aletler olan bir çanta bn
lunmu~hır. Bu aletlerin birçoğuna 
hiçbir C) ohnamı hr. 

SARAY Sinema•ında 
Bu hafi tamamen renkli ınuazzanı ve ınuhleşeı 

VA f u 
Fıl in güMeril iği her ans o tama dolmakta ve 

yer bulanııyanlar geri don ek dırler. Bııt Rollerde· 

CLAUDETTE COLBERT - HENRY FONDA 
İüi vetea: FO JU AL şon d' halı leri 

mektcrlir. 
Almanya Balkanların bütun kı· 

yılarını ele ge.,·ırmek kararını ye
rine getireıbil~k ıçin Yugoslavya 
ve Bul.garıstanı, nihayet Yunanis
lanı ışgale mecburdur Ru ~gal te
ebbüsü ise - Yunanistan müstes

na - ya bu hükiımetl~rın muta
vaati vey~ mııka\ emetile karşılaş· 
ması muhtemeldir. Mutavaat, Ilı:>-

Arjantin hariciye nazırı 
istifa etti 

Bııenoıı • Air , 25 (A.A.) - Ar· 
,iantin Harici~·e ~ azırı R<><:c.a isti 

fa dıııı~tir 

T AKSiM SiNEMASINDA 
Tt'KıtÇf ><Ö7.I.t' - lif( ziKJ.t - D LJ tıı. 

BI TORKE 60 OL VERDiM 
O d Sed tti K yn k v 
RIZA'nın tertib ettikl ri 

Eyyubi 
rkdar 

rwa: KİKi JllAU Ye Yolı.m 6ariı ,ioır1'aWa l'-aıı.a hiıoliaolod •. a. 

lkt&'üu 11 d 

Mibvercilerin pyeleri Amerilra 
ııtuavenetinin tahakkulmndan ev
vel ktıvHlli darbeler indirmektir. 

Filbakıkı mihveria bir U'ZVU el • 
yevm Afrikada darbe indirmt'k d.. 

jjil :veınekle ı~ uldür. !ltaamafila 
Churchill'iıt dediği gibi •nihai tell· 

lilteaiıı. lıertaraf ol ujuau l>ir ela· 
kilı.a içia fal'Setn•alı. lıir cianet .. 

lur .. 



8AYI"A 4 

• 
erı ızın n 

Yazan: Mehm Hicret 

Yü• vıl önce, güzel bir Agu•to> man zalerdef' zaft>re ko::ac<tk, her 
gıecesı ıdı. . zaman :;an k•<a. acak ve boı· gün 

Göği.ın şahı, !l<'vimli ay, mı~yo~- büyük bır de\ lct kuracaktır• 
}arca yıldızın arasında, gumuş Büyük annemin bu güzel sözleri 
renkli bir teP6İ gbi parıldıyordu. beni Türke iışık yaptı. Tur!, ün aş-

Her yer gündüz gibı aydınlık idi. kı boş gönlümü doldurdu.. O za
Her yer tenha ve 81'SSiz idi. Fakat mandanberi bır mabuda tapar gibi, 
yalnız, Kızılırmak kenarında ufuk- Türke tapıyorum .. 
Mırı gözethyen yakışıklı bir Tü:rk Dilber peri kızı ne güzel konuşu-

ııenci vardı. yordu .. 
Bir aralık genç adam bir ses - Kim olduğunu, neci olduğunu 

duydu. Döndiı, nehre baktı. Kızıl- bilmiyorum. Sen karşıma ilk çıJı:an 
;ırmak birdenbire ortasından yarıl- Turk'sün .. bunu biliyorum ve bu 
mıştı. Suyun içinde bir genç kız bana ye~r .. seni seveceğim, senin 
yardı. Bu, fevkalade güzeldi. Kü- olacağını, sana ebediyyen sad>k 
çıık başında, ortasında ay ve yıl- kalacağım ... 
dız bulunan mücevheratla süslü Genç adam: 
kıymetli bir taç bulunuyordu. İn- - Güzel peri kızı.. dedi. Sözlerin
ce, narin vücudünde ipek bir tül... le beni mes'ut ettin! şu" anda o l<a
Dolgun ve penbe yanakları birer dar bahtiyarım ki, tasawur ede-
glilü andırıyordu. ııneuin! Ben de seni alacağım .. 

Pek güzeldi, uzun sarı, altın - Ne saadet İkimiz de artık e

:roenkli saçları .. genç kız, yavaş, ya- ınelimize erdik. 

""" genç ada.ına doğru geliyordu. * 
~nç ada.ın, hayretınden, beyeca- Yüz yıl önce, güzel bir Ağustos 
DHJdan §llşırınış idi. gecesi, peri kıZJ, o dilberleı ecesi, 

Kimdi bu güzel kız? Kızılırmak kıyısında Türk gencine 
Gece vakti su içinde iŞ ne idi? ~ oldu ve aradan çok zaman gE\'
Nt!reden geliyordu? 

1 
rneden, Türk elimiz hep <Güzeller• 

Kız sudan çıktı. Gencin yanına le doldu. 

teldi. 
Genç adam şimdi kıza pek ya-

•mdan bakıyordu. Bu, !uz değil 
bir ateşti aanlci, yakıyordu .. 

Kız, gence tebessümle bakarak 

llOl'du: 
- Neden bu kadar heyecanlan

dın? YokA beııden k<>rkiun mu? 
Delikanlı fU cevabı verdi: 
- Ey güzel kız ben bir Tüııküm .. 

TUrk korku nedır bilir mi? Erke
ğmı ben! Korkan erl<eJı: sevilir mi?• 
Korkum yoktur fakırt fU andaki 
heyecanım pek çoktur. 

- Bu heyecan söyl<! niçin? 
- Karşınıdı>ki dilber içiıı ! 
~>nwli anlat bakayım. Ner<'lisin; 

bmlerdensin, ne adın? Gece vakti 

burada ne arıyorsun? 
Genç kıı: 
- Bir periyim! dedi. Babam peı·i 

pedişahı beni sarayından kovdu. 
Yıllar var iti tek başıma YlliJYorum. 

- Suçun nexQi? 
- Suçum mu? Suçı.mı ııev:mek, 

ııevdiğim Tüı>k, Tiirl<eli. 
Bır zamanlar büyük annem an

latm91tı: 

•- Şar'"ta, Turlı namında, kah
raman, cengaver, bir millet var. 

Yüz yıl öne;,, Kızılırnnak kıyısın
da ufukları gezetliyen genç. Ata
türk'ün, Türk ruhunun timsali idi. 

Peri kızı, o güzeller güzeli de: 
İnkılaptı ... 

Mehmet HİCRET 

Şehir Tiy•frosu 

Tepekfıa.la 
Dram lı:ı .. uada 

H İlı.inelkinw PAZAJt ııuui 
lilndtu 9aM 15,30 da ve 

...._. .. ı !t,39 ... 

APTAL 

Komedi kısmında 
2, İlo-iıı- PAZAR. l'1ID1İ 

rund11& oaat 15,38 da ve 
......,_H,!Oda 

Kiralık Odalar 

ı Anker• borHsı ı 
- 25.1.941 -

Pek mert, cömerttir. Kibir 81'vmez, ı - ... 
9Qiı. müteveZJdir. Asla kin tutmaz, 100 Dalar 

ııon derece merhametlidir. Fakirle- ıoo J'rc. 
100 lJNt 

..,, d"•ı,.;;nlt!re yardım etmeı.ten 
""1"'" 100 İovıçre Jl'rc. 

büyük hiiz duyar .. 
Centilmen, dürüst, vakur, zN.ı 

voe gayretlidir. Başkasının mahnde 
aozü yoktur. Vefalıdır. Sadık bir 
dost, fakat çok güçlü bir dÜ§'nan
dır. 

Feragatlıdir. Yul'du ve isbkl;lli 
~ canını, dootu uğrunda ka-
ııın aeve sev~ verir ... • 

100 J'lonn 
ıoo Rq._.tl 

100 Belp 

100 Drahmi 
100 

100 
180 
100 

Leva 

Zloti 
p.,.e 
1A'7 

·- Dinar Büyu" k amıem, ııö:deriıı.i .., eüm- ~ .- 100 Ymı 

Jıeierle bJtirnı.ifti: 100 İ.-; K1'llla 

132.2t -
29.1871 -

09975 
1.8221 

1um 

'·'" 31.IS'll 
31.11?1 

•- Seviili laıın:ı, işte Mı kahra-\ ıeo Rubl~ 
man, ceaur, faziı.tli millet, her za- - ,.. ....._ 

BOYOK TARI HI ROMAN No: 115 

, u ft y ft k T a r i b i B i d i s e 2 -- :s ı:_ 

1 Sultan Aziz Nasıl Öldürüldü? ıı DEMOKRAT KRALLAR: 
' Yazan: M. Sami Kara yel -.~ . 

Yeniçerilik, bin Rum gencinin, devşirilerek bir 
ara ya getirilmesiı den terekküp etmiştir. 

Sabık spanya K 
13 üne·· A 

Ben, bır roman yaımıyaca -
gını ... Doğruöan rlogruya tarihi 
hakikatlerı t(;'ibarüz cttirınege ça
lı~a<:agım. Okuyucularım, ~lrika

mı tarihi bir roman olarak alma· 
sınlar... Tarihin esrarını, kôrdu -
ğüm olan yerlerim çözmeı;e çalı

şacağım. Eğer bu e6rarı kısmen 

çözebilecek olursam, kendimi lbah· 
tiyar addedeceğim ... 

Yenıçcrinın te~ı<ıli, Osmunlı dev
leti ıçin<lc adeta bir bekıaşi ordu
sunun teşkili dem"k olmllijtU. 

bir k;taya malik oldu. Altınordu 

Türklerinin Hanlıklar halinde bir-
birlerine dü~rnesi Rusların işine 

Pariste ilk bomba - Versailles'de bir 
mere - İspanya ihtilali ve netice 

Ve bu bektaşiyan ocağı, hususi 
kayıtlarla birbiı-lerine bağlı olduk 
lan gioi padi~ahın bahşettiği fer
manlarla da bir hususiyet araet -
mişlcrdi .. 

yaram"Jtı. 

Ruslar, Ejderhan ve Kazan han- Franı;ada en 
lıklarını ortadan yok edince, ya\'"*i çok sevilen ve 
ya,·a~ Kafkasyaya doğru taarruz gayet •Popu
edebilmeğe yol buldular... Jaire• o ı a n 
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Masonların, Osmanlı tarihinin 
son devirlerinde oynadıkları rol
ler pek mühimdir... Esrariılfıt -
tur ... Fransa inkılabından sonra, 
masonluk Türkiyeye girmiş bulu· 
nuyor ... 

Rusçuk yaranı, Alemdar Musta
fa Paşa meseleleri, Selimisalisin 
Nizaınıcedit teşebbüsleri, Tepede -
!enli Ali Paşa hareketleri, Feneı 

patrikhaneııi vasıtasile Halit l!fen· 
dinin Ali Paşaya karşı hareketle
ri, Tanzimatı Hayriye, Gülhane 
Hattı Hümayunu s,vastopol mu
harebesi, bektaşi tekyelerinin lağ
vı, yeniçeriliğin ilgası, Sultan A· 
zizin katli, Mithat Paşanın Kanu
nu Esasi tal<!bi, Şinasi ve Ali Paşa 
ınüna.kaşaları, Sultan Mura<İm tah 
ta getirilmesi, ilh ... Hep, mason· 
!uğun Türkiyede oynadığı roller · 
dir ... 
Şimdiye kadar ne bir vak'anüvis 

ve ne de bir tarih bu derece açık 
konuşmamışt;r. Çünkü, tarihin bir 
dış sureti ve bir de iç sureti var
dır. 

Asıl tarihin iç sureti her neden
se şimdiye kadar yazılamamıştır ... 
Buna birçok sebepler vardır .... 

Masonlar, tarihi hakikatleri ve 
tarihte oynadıkları rolleri kimseye 
malum etmemişlerdir. Kendilerin
ce malürn olan hakikatleri de hafi 
cemiyetleri içinde saJdamı~lardır. 

İşte, ben, bu esrarı mümkün oldu
ğu kadar çözmeğe çalışacağım. 
Okuyucularıma arzettiğim gibi, 

bütün bu saydığım hakikatleri iyi 

tebarüz ettirebilmek için oon asır
ların Sultan Aziz devrine kadar o
lan harici ve dahili siyaBetimiz ü
zerinde tesir icra eden vukuatı 

muhtasar ve mücmel bilmek liı -
zııııdır .. Bu sebeple tefrikama lbu 
icmal ile gireceğim. Osmanlı İm
paratorluğunun inkıraza doğru w
ri.iklendiği tarihi ibilmek elzemdir. 
Bu inkıraz devre•inin yegane me
aulleri bektaşiyan ocağıdır.. Yani 
yeniçerilerdir. Bu vukuatı bilmi
yenler tarihin e6rarını çözmekte 
miifküliıt çekerler ... 

M. S. K. 

BİRİNCİ KISIM 
Osmanlı İmparatorluğunun ille 

nizam askeri yeniçerilerdir ... Ye
niçerilik, bin Rum delikanlısının 

devşirilerek bir araya getirilme -
sinden terekküp etmiştir. Ve böy
lece Rum delikanlıları toplanarak 
yeniçeri ortaları teşkil edilmiştir. 

Yeniçeriler, hıru;tiyan olmaları 

dolayısile taınamile müslümanlı -
ğın kayıtlacına intıb&k edememi§
lerdir ... Hacı Bektaşi Veliye mer
but kalarak daha serbest ve bey
nelmilel kalmayı tercih etmişler -
dir. 

Yeniçerilerin günden güne adet
leri çogalmış, kuvvetleri artmış, 

istila aevirlerinde de cepleri dol
muş olduğundan siiıkr•, istekleri 
de bu nisbette .zamile~mişti. 

0.ı:;manlı hükUnıf•tıııe iH ·ca eden 
biı· alay hıri "-~y~~:ı,:;r, oradan bu
radan alınan giız~, delikanlı hırıs
tiyanlar da Serdengeçti, Gureba 
namlarile ve has 'bendegan kaydi
Ie sinei millete ve devlete konmuş 
!ardı. 

Görülüyor ki, gün geçtikçe ye
niçerilerile ·beraber diğ2r ır.ülte

ciler ve esirler. mii<:lüman edilerek 
Osmanlı bünyeı,inc dolmuşlardır ... 

.İ§te, bütün bu devşirmeler ve 
müstevliler bektaşiliğe temayül 
Hm işlerdi ... 

Çünkü, 'bektaşi tariki şaraba gü
nah demiyordu ... ve yenıçeri, bol 
bol şarap içebiliyordu. Bektaşi 

mezhebi namaz niyaz istemiyordu. 
Yeniçeri devşirmesi de eski dinin
de olduğu gibi serıbe6t kalıyordu. 

Daha buna mümasil birçok avan
tajları vardı. 

Bu sebepledir ki, bütün gayri 
Türk devşirmeler ve müstevliler 
bektaşi olmuşlardı. Bu devşirme
ler müruru zamanla ocaklardan 
yükselerek, ağa, paşa, veziriiizarn 
serdar ilb.. olmuşlar... Oı;manL 

dev Jetinin idaresini ellerine alın!§
lardı. Bu suretle Osmanlı devleti 

Fakat, Rusların kuvvet ve kud- Kralların ba-
retleri daha hareketi tecavüıiye nd b k 1- Kralı On ü- vera zamanıı:da, Alfo . şı a sa ı· spanya 
icrasına müsait olmadıgı cihetle .. .. Alf _ elir defalar Parise geld1 . .il 
(H 1100) b

. .. t .h. k d çuncu ono g . 
. ın yuz arı ıne a ar K ı· ı·k. . El. bet" to unu rinin e•·--risinı Krah . . _ ra ıçe ıncı ıza ın r ~ 

dahilen! lkdenldılerını toplamakla ve On ikinci Alfon~'un oğlu olan dı. Bu itibarla. Buyiik 
me-au o u ar... - M d ·ıt ısa- 1 F -Aa ,":' hh h b.. .. k p t On üçüncu Alfons, a rı e o ve ve sonra rans"" 

.ı.·d.ua aren meş ur uyu e - .. ı· · ed Lo bet F Jlı 
no zuhur edip Avrupa devletlerini tarih. inde do_ğmuş, ve henuz çocuk ığı en u , a 

k b t k d d care, De.,.,hanel, ı.11 takliden Rusya devletinin usul ve denılece ır yaş a ı en ec a ı-
nizamatını tesis ve muallem asker nın tahtına cülus ederek dört se- Doumergue ile son ,·a 

· ·1· h ed sine takdim olunan M• tertip ile şimalen Baltık denizi ve ne sonra, Ingı ız an anına men· 
cenuben Karadenize doğru yürü- sup Prenses Viktorya dö Baten- ve her krala nasip o!ı1l 
meğe hazırlandı. Ve bu fikir Le- berg ile evlenmiştir. ıkoru kırmıştır' ... 
histan ve İsveç memleketlerıne ta- Alfons, gençliğinin bir kısmını 1924 de • Versai.;e•• 

F ad · · t hsı'lı·nın· bır· ~erefine verilen bir arruz ve Ka.bartay ve Dağistan ta- rans a geçırnuş ve a • 
raflarına da tasallut etmek cüreti- mühim devresini orada yaşamış ol- edebiye• de bu sat·rla 
ni göst~rdi, duğundan ve ceddi tarafından da bulunmuş, kendısini P 

Ve Deli Petro askerlerile Lehie- damarlarında Fransız kanı bulun- görmek fırsatına nail 
0 

tana, isveçe, Kabartay ve Dağista- duğundan, Fransayı çok sever ve Büyük tiyatro ıniie 
na yürüdü. Azak deni2inde (Kara- Parisliler tarafından çok sevilir ve •Figaro. gazetesinin b 
deniız - Kırım) donanma tedariki hürmet edilir bir hüküm~ardı. Markl Robert de FlerS 
için bir aralık Osmanlı devletinin Tahta cülüsunu müteakıp iJok r~ hitabede bulımmuş, b<J, 
Avusturya ile harp halinde olma- mi ziyaretine Fransadan başlıyan hoşuna gitmiş ve sık 
sından istifade ederek, Osrnanlıla- Alfons, Parise ayak bastığından mıştı. Müsamereden -
ra ilanı harp cüretini gösterdi. birkaç dakika sonra, o vakitki sine takdim olunan :M 

Osmanlılar, 'bin yüzde yeniçeri- Cümhurreisı Loubet'nin refakatin- sıktı ve çok iltifat etti' 
}erin bo..gunluğile ugrnşıyordu. Vi de oteline t~yi edilirken Rivoli so- disini ve Markizi JJa 
yana dönüşünden Tunaya akıyor- kağında bir suikaste maruz kal- etti ve yanında buJutı• 
duk... (Devamı nr) mış, o devirde kral ve büyük siya- reisi Doumergue'e döP 
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 si şahsiyetlere husumetlerile şöh- - Böyle entcesan 

Üç sinemanın arka kapı
ları kapalı olduğundan 

cezalandırıldı 
Emniyet Altıncı şube memurları 

dün Şehzadebaşında yaptıkları 

kontrollerde Ferah. Turan ve Halk 

ret bulmuş olan anarşistlerin attı- ancak sizin bu güzel ve 
ğı bir bronba. iki devlet reisinin leketinize has, buh 
bulundukları arabanın yanında pat vadır ... dedi. 
lamış, kendilerine bir şey olma- * Alfons, tebaasının dJ mıştı... 

bektaşi tarikile yenıçeri devşirme
lerinin fikri tegallübü altına gir -
mişti. 

sinemalarının yangın kapıları bir 
tehlike anında açılamıyaeak suret

Dev~irmeler rical makamına te sıkı sı.kıya kapalı ve ~ile bağlı 
geçip cemiyet içine gırip saray Ja-

olduğu görülerek haklarında ceza 
ra, konaklara tegallübe sahi.p o-

O vakit henüz on dokuz yaşında 
bulunan Kral. arabada ayağa kal
karak arkasına bak.mış ve bu esna
da fena halde korkan ihtiyar Cürn-
hurreisinin elini tutarak: 

ği bir Kraldı. Zaman i 
ler bile ona karşı be' 
sumeti unutarak .ını" 
hayet verdiler. Bund3 

Rivera'nın çok dahli va 
iktidara geldiğ:indenııe!ı 
tam manaı;ile medeni 
ket haline kov.malt içil' 
mış, ıık sık z~hfır eMP 
ihtilalleri kat'! ve ceıtl 
önlemişti... O kadar 
İspanyanın yegane d'. 
muş, Kralı tedricen 6 
rnıştı ... 

zaptı tutulmuş ve ayrıca kanuni 
lunca, istila hırsları durmuş ... 

takibata başlanmıştır. 
Zevk ve safaya dalmışlardı. Eııtri-
kalara düşmüşlerdi. İşte bu hal ilk Bundan başka son üç gün zarf1J1-

1 rd t kk f d . . .. da Belediye talimatnamesine aykı-zaman a a eva u evrını vu-
cude getirmişti. İnhitat devrinde rı hareket eden 44 şoför cezalan
de yeniçerilerin halkı soymak, bir- dırılmış ve 4 dilenci de yakalanmış 
birleriııı soymak ve yağmalar devri tır. 
lıeşlamıştı. Bir kız tramvay altında kaldı 

Şoför İstipan Karapiyanın idare-
Bu zafiyet etrafımızda bulunan 

devletleri üz&i.ınıze saldırmıya yol sindeki 4167 numaralı kamyon Be
açmış ve günden güne sukut baş- şikta,\'lan geçerken Hüseyin kızı 16 
l~tı. yaşlarındaki Nazıfeye çarparak 

İmJl'lratorluğa ilk yaman hücum tehlikeli surette yaralanmı~tır. 
!ar, Deli Petronun hareketleriyle Yaralı hastahaneye kaldırılmış. 
belirmışti. Jstilfı devırl<!rinde Rus- suclu şoför yakalanmıştır. 

- Korkmayınız Ekselans, kaza
yı atlattık. Teessüf ettiğim bir şey 
varsa, iki ıınuhafızla ahaliden bir-
kaç kişinin ve dört hayvanın ya
ralanmalarıdır ... Ben de bu saye
de, hayatımın ilk bomba vaftizini 
yapmış oldum ... Yaşasın Paris! ... 
Şu birkaç söz Parise yayıldi ve 

o gün, bu genç ve sevimli misafir, 
Parislilnin nazlı ve sevgili bir ço
cugu oldu ... 

* Babasından irsi bir hastalığa 

müptela olan Kral, senede iki üç 
defa Lyon'a gelir, orada bulunan 
ve kendisini seneler~enberi tedavi 

Ancak birkaç sene , 
ralin vefatı üzennedl~ 
eski kuvvet ve Jı:udrt 
di. Fakat maalesef, 
vaziyet değişmiş ve I> 
hur eden karışıkltk ,·e 
deleleri, dağları aı;ar;J 
da rahatsız etmiye y{I. eden doktora görlinur. hatta ~·irrni 

Otuz senedenberi dört saat il<' kırY sekiz saat arasıtı-
ğjnde bigiıne kalmıY.ıı.ıı. 

ya devleti şimalde küçük bir hü
kfunet idi. Avrupacia siyasi hiçbır 
mevcudiveti yoktu. Osmanlıların 

satvetine karşı koyacak iktıda!'L da 
haiz değildi. 

da vukua gelen bu zi»arPtlerinde, el' 
PAZA::. doktorun misafiri olarak kalır, tı nün birinde memJel< :} 

Mu·zı ıc d ·0 t k Mad id d.. pacak olan fırtı1111yı b / Hatta, O&manlı imparatorlugu - . 8.00 Program 
nun kudret ve şevketi Kafk.ı=a' e.o3 Ajnas 

"J 918 Müzik 
ve Kırldll kıtalarında cari iken, •·.45 • Ev kadını 
Ruı;yalılar oralarda bulunan Al - 12,so Progra m 
tıoordu hükfınıetlerinin haraç - 12.33 Müzik 

gü<zarı idiler Kazan ve Ejdeııhan 12.50 Ajans 
Türk Hanlıklarının hi.rbırleri aley- 18.05 Müzik 
hine tefrikalarından istifade ile 18.26 Mtizik 
anları külliyen müzmahil ve yok 18.00 PrOlfTaoı 
ederek Kapçak'dan ayrılmış i«>ca 18.03 Müzık 

18.50 
19.30 
19.45 

AjdllS 

Müzik 
20.15 Minik 
20.30 Müzik 
20.45 Müz>k 
21.15 Konufrne. 
21 .30 T~msil 

22.30 A;ans 
22.50 Müıik 

23.25 Yannlci pro 
23.30 Kapanış. 

avı en sonra e rar r e o- _ ,; 
nerdi... şalı..ı: aervet ve em"~ 

. ni yavaş yavaş İnıtı·;j 
Saltana1ının ıllı zamanlarında, rd'. 

bir çok suikastlere maruz kalıp her mlf, kendiai de bu . ~ 
. . da Londraya bır ilı:ı 

defasında harika nevınden, bumu . . · tJllİ 
kanamadan kurtulan Alfona, o va- ederetr :i.şlennı bı :J 
kitler Avrupanm her yerinde rnev- rnıştı. .,_ 
cudiyetini gösteren ve bir çok ci- Şunu da sırası ~il, 
na~ler işliyen anarşistlerden deyim iki, Alfun6. ";/ 

zengin lrrallarınd911 
korlrnıı:van yegane kraldı . .1f 

kargaşalık içmde boguştu. Fakat, duğunu istıyordu O ..ıtşam mı:ına- Eğer padişahın vefat eti.iğim haber bam hazretleri Katibussıc Feridun 

.-m'IP'~"""!ll"'ll"l~"ll!'"._..,._111 göğsünden vuruldu. La.kın, arka- diler çıktı: al.mış olsalardı, bü;vük intizamsıı- beyi buluşmağa gönderdı cliduğü-•·I ~· .ı. J: (IJ: ı·aE Q jji: f J.': il sından da kalede öyle bır tarraka - Beyler, agalar! Yarın Dıvaıı- hğa meydan verirlerdi. müzde buyursunlar deyu hiıber çı-

tlri ııene ~~:I 
korkt~ğu hal vu1roa 8;• 
si de Ispanvada ıu~ . n 
şı«lılı dolayısile tah~ 

kop1.u ki, iç kale tam .. mile uçtu ve, da, hazır olasız. Sokullu, vaziyete tamamen hiı- kıp içeri gittiler .... 

-~· J rı , ~ f?ll•~ ::') l lf~:l 1 ~ n • 111!:!1 yıkıldı. Sesleri işitildi. Herl<em.n kalbine ılrimd:i. Yapılacak tedbirleri vezir- Feridun bey Ferhat paşanın ya
• .ı. ; ~ •! ~ [il Sultan Süleyman eııesen !@fere bir sükünet geldi. Herkeııın şüphe- lerle müzakere ediyordu. Gece, ka- nına geldi. Paşayı hayrette idi; o 

Yazan: M. Sami Karayel :::::===== güç hal ile çıkmıştı. Yolda rahat si düzeldi. Pad;,şah ıyice dernekti. tibi Feridun beyi çağırdı, vüzera- sabah, veziribarnın divan davetine 
sızdı. Hatta, kale önünde muhare- Fakat beyhude. nın çadırlarına yolladı. şaşıyordu. 

- Ben bu ııect bir güzel vilrıa Meğer orası, barut varillerinrn 
gördum. Şehit olurum, amma bu konulduğu berç imiş. Kmnbara 

kale de alınır . Ev>mdelri kıxağızım 1 patlar patlamaz, etrafı müt1ıi4 bir 

beler olurken rahatsızlığı devam e- - Sultan Süleyman Seferin yir• Sokullu, vüzeranın fildrlerjnj an- - Hay rn<!det! Eyu geldin. Vezi-
diyordu. Etrafta p~hın hastalı- mi ikınci gecesi vefat etmişti. lamak istiyordu. Mehtaptı. Ayın ribam neacep <tivan eylemek 

f'atmayı bızmı odabaşı Mehmet 
ğı için bin türlü şayialar dolaşıyor- Veziriazam ve devlet erkam ta- hazin ışıkları Süleyman Kanuninin tedarikin eyledi? Bu ahval nH:e o-

saraıntı aldı. Kale duvarlarının bü du. rnamile faciaya vakıflardı. Hatta tabut içinde yattığı çadırın alemle- lur! 
Beşeye veresiı. yük bir kı&ru havaya uçtu. Dunr- Birgece utağ hümayunun hafız- t .. bttn bassa K!.90n~e İmamı rini yaldızlıyordu. Dedi. 

B<ilük1-· .. ı vurvetini bitirdi: •İki -. da büyük bir gedik açıldı. lan çağırıldl. Mevlôd okutturuldu. Sultanı ve daha sair on i.k.i kişi ce- Feridun bey çadırları dolaştı. Vü- Feridun bey cevap verd;: 
t.ne gönderli kumbara• hazırlaınJ§- Bunun üzerine geride büyük btr Bir gece sonra da Sokullunun çad.ı- sedı yıkamışlar, kefenlemişler, na- 2el'a ile temas ettL Vüzera, hayret- - Divan etınU makul dı!ğil mi-
t.. Elıne eıık.i bır merdiven üd:ı : faaliyet görüldü. Ordumuz, ilk de- rında okundu. Ortada şüpheli bir mazını kılmışlar, tabuta koymuş- ten donakalmıştı. Kll'k sekiz sene- dir? Mülekaddemin ahvalı nice ol-

- Karşıda görünen mazgal del.i- fa, bu ged>kten kaleye girdi. vaziyet vardı. Cuma günü de zap- !ar, taht altına saklamışlardı. diı padişah filümü nedir bilmiyor- mUftılr, bilmezmisiz? Tevarih aör-
j!inden ultün çıkar. Çok yoldaş al- Kalenin kumandanı Zerrini daha tolunan Sigetvar kalesinde ııaıNZ Yirmi iki gündür Kur'anlar oku- lardı. mediniz mi? 1naye~ ve ihsan ile 
dı. Yürei!nn yaktı. Allah, onara, hiilii karşı duruyordu. Bu, kuman- !<ılındı. Faka~, padişah ortada yok- nuyor, hatimler indiriliyordu. Pa- Selaniği tar.ihl bakınu ne diyor: havsalai vıwıia üzere olun ki, dini 
ıörelım, ~ olur? dan bahadır bir kahramandı. tu. dişahm vefatından ord\ınun haberi - Bu hakten kem ter vüzeı .ıyi cinsin arzı ,eritin gözedir. Ervahı 

Dedi. Neticede, mukavemetin uzun ırlir- Soranlara: yoktu. Kapıağası Yakup ağa padi§a aianın çadırların göstermek için tayi!ei ricaulliıh ha.ıw: voe Hüdayi 
Mugal deliğinin altına geldi, miyeceğini anladı. Başında sırmalı - Padişah hazretleri çıkamaz, hm vefatını duydu. mehtapta meııbur ile müsahabet e- ziilcelAJ hafız ve ni&ll' ola. Maksut 

merdweni dayadı. Kumbaraya, bir kadife ~kesi ve, sinesinde aarılı mübarek ayakları incindi. Yal<up ağa, padipahm vefatına deı'6k maan giderdimı... bulfuru n.iyet eyle hüsnü teveccüh 
tltil taktı, deliğe ııoktu, anl bir pat- altın zrnciri ve elinde altın yaldız- Diy<ırlardı. Camide kalabalık zi- tahammül edemeyip derdl:nden &- Evvela üçüncü .,..,..oir Ferhat pa- w tıevel.Jt~ 
~ zavai.lzyı ı;eblt etti. 1ı Tifi ile, lıaled9n d~arı fırladı, yade idi. lierkei paditahm buiwı- cN. YeııiQE!l"~deıı koriı:uluyo•dııl. ,an:n çadırına ~l&.: • Ve.ıiri- lDevalDI var) 

\tt"B:Z& ve tete::r { adat;ınuı ~· ın lbu ;ra,d"6i ü- tu. 

tanından çıkmıya ~ 

ciimhurivetçiler W-9 

va tacına aH bütün 
~i:menkule y ni reı;ıı>'/ 
rai< hanedanı icralı 
tecrit edilmi§'tir. O Jll' 
tamamile hür ve ıı::;_, 
bir kisveye girmif t1l 
ııeyahat meraklı.si <' 
Kral, devrialenı !il; ( 
ın.ş, Amerikaya ıtııd'ff 
yanın hemen her 11

1 
tir. Bugün, hayatıll~ 
Fran.'a ve İngılte~ / 
ınek~ olan Alf0"1 
memnun görünrııe~ 
eliği torunu ile ~ 
zinin kfilı tatlı, :)cilı IJi 

unutmıya ça~, 
•giln gönrıüş• biT , 

y1lb y"Şamıft<-1.ı>d~/ 
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Romanyada D E R N E Almanya 
..... 

1 ~ar 
Dün ikinci ceza mahkemesinde üç muhtelif 
ihtikar hadisesinin muhakemesi yapıldı 
n 'ı pa.... rnda il fi ırada p.!~( f daioıı müftcrilerinin kendisindeı, 

nirc Jak " .ıı ıon. b,ızhanceıe 35 t•sascn nzar azar peynir almakta 
tenrkc pt• niri uldugu halde }lCY • olduklarını, bu peynirleri bakkal· 

nir darlıgı yıırahn k nıak~adiylit lara toptan vt...-ınenıesınin daimi 
ınü~terill•rinc 250 gruından fazı., ınüşterilcrinin ihtiyacını ve peynil' 
peynır sahnanıak ,s.ureiile l\'lilli bulaınaınak vaziyetine düşmeme· 

Korunma Kanununa aykırı hare • !erini temin gayesinden ileri geldi 

ket iddiasile adliJ eye verilıniş ve 
dün ikinci a:o,liye ceııa mahkcıne · 
sinde muhakeme olunmuştur. 

ğiııi ~öy lcnıiştir. Mahkeme, maz· 
nunun hareketinde piya.,ada pey· 
nir darlıtı yaratmak maksadı bu· 

Jak Bensanıon, kendisinin an • lunduğu sabit olmadığından bera· 
cak 35 teneke peynıri oldıtğuntı.ı etine karar vermiştir. 

Türk milletinin 
azim ve kararı 

(Baştarafı 1 İKİ sayfada) 

lngiltereye 
• • yar ım ışı 

( B8'tarafı 1 in d say fada) 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
Normal hayal, yavaş .rav~ ndet et

mektedir İaşede ı:ilcltlk çcld.J.memiştir. 
B~ lele!oıı muhavereleri, telleri 
kopan ~1gcler harir. 7enıdcn 00.,~
tır. Tramvay ve ototıü.Sleı· de eskisi gibi 
işle:uek:te;. .. :-. J\'leieiup ve paket tevzıa.-

lına da normal tarzda yeniden başlan· 
mJftlr. ne, let daırelerinde, .nüeooese
lerde ve Ucaret hayaUnda çalışma ye
niden normal .,;ernte dönmuştlir. Yalnız 
Yahudı mahalleleruıde dükkfrnlar hal.A 
kapalıdır. En büyillc. hıasar bu mahalle
lerdedir. 

Eyaletlerde de sUkô.n iade olunmuş
tur. Asilerin silAhlarını bırakması her 
tanıta kan akmadan netieelenmiftir, 

Gene!'"&! Antonesconwı, kabinede de
ğişJ..Alilcler y&p::ıc:ıgı söylenmt.ittedir. 
l~jyoner t ki~lının cazetelf"ri tnti-
~ etmernekt.edir. 

General Antonesco, memlekete blta-
ben neşrettiği bir beyannaınede, son 
ifınlerin ~d~lerınln bir bırihı;.eıoinl 

yapm:.ş, isyanın sabık dahıliye nazın ve 
umumi enutİyet ı"ııilduru tar~!ından ha
Drlannuş olduğunu &OylemJştir. 

(Baştarafı 1 iMİ sayfada) 
ınanla temas halındıe bulunuyorlar
dı. ~anın orta büyü.ldükte tank 
!ardan müreklrep bir kolu ile mu
harebeye tu tıışulrnuş ve bu kol da
ğıtılmıştır, İki düşman tankı alm
mış, dört tank tahrip olumnuştur. 
Hare.kat, .ınuvaffakiyctle inkişaf et
mektedir. 

Tobrukta esirlerin sayımJ de
vam eylemektedir. Esir adedinin 
yirmi binden aşağı oLınıyacağı tah
min edilmektedir. Bundan başka 
büyük miktardaki toplar ve her ne
vi harp malzemesi de tasnif edil
mektedir. 

Eritrede, Keru voe Aikota'run şar 
kında harekat şayanı memnuniyet 
bir tarzda terakkı etmektedir. Şim
diye kadar, aralarında bir liva 
kumandanı general de bulunmak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
bu İJ görüşiilmllftilr. 
altına almıya mıttuf mııhte -
mel taarruzundan da bnhı.te 

Romanyadaki Alman 

-ŞEHiRDEN 
RÖPORTAJLAR 

Şu nankör kedileri ev
lerde neden besleriz? 

askeri tahşidabnm arkasının he -
nüz alınmadığını, Balkanlarda ha
rekete başlanmadan evvel Bulga -
riatan ve Yugo•lavya ilserine tu
yik icrasnın muhtem .. ı bulunduğu-

nu, Macar Harbiye Nazırının Bcr- Kulağınızda küpe olsun : Komşu "Kedi. par· 
!in ziyaretinin bununla al3kadtn' J d d" "l" d" . 
mahiyette görillebiletttini, Macar Ça a ıtt ıye pı ıç ıyetı isterse Vermeyin i 
B11Ş~ekili~in Macari~IRnın Alınan·\ K<.>di.yi bir çok kimseler sever,\ versin, p.işmi.J akciğerden başka 
ya ıle munasebetlerınden baMe - evlerinde beslerler. Hatta, belld bir şeye iltifat etmiyor. üstelik te 

derken kullandığı •Al.maııya ile siz de sever, beıı leniniz. Ben kedi- azgın mı azgın, kızgın mı kızgın, 
askeri işbirliği. sözlerinin gözden yi pek 9evmem amma. evde seven- bazı üç beş gün kayboluyor; bır d<ı 
kaçmadığını !<iiylemiftir. . • ler olduğu iç.in ıked:i beslemeğe ade- bakıyorsunuz, yarası yara, b<>resi 

Radyo gazetesi Romanyadakı ha ta mecburuzdur 
disclerin Almanya üı,erinde bir ib- . '. .. lx·re, yüı:ü gözü, burnu kulağı kan-

t d . t . . ıı· 'l'h kuv Kedi beslerneyı mazur gostermek !ar içinde geliy« .. artık bıtap ... !ki re ersı esırı yap gmı, sı 11 .• 

.1 k t .... 1 ..... ıçın: cAman efendrm .. <u kedı de u·· r gun·· sobanın yahut mangalın al-
vetı e veya mu'"""'" goru ın..... .. .... '.. , , 

Horia Skna Bre.şcwa İltica Etil 
....,eı;"•iui, İsliklill Harbinde ııöster- Amerikanın bizzat kı:ndisinın mü 1 
r• dafaası adına İngil!<>re.vc vardım Bükreş, 25 (A.A.) - Havas: 

sizin işgal allına alınan hiçbir olmasa, fareler gımunuzu ·o~acako tından Ç>kmıyor. Bir iki defa koın
üwrc, altı yüz kadar esir alınmış- ıncmleketle, Alınanları kendileri derler. Bılmem bılır mısınız. Şoy- şunun çocuğuna para venp uzak 
tır. İki top ve bir çok da otomobil davet eden Romanyada olduğu gi- le bir hikaye vardır: İki kişi konu- yerlere attırdım. Yine yolu bulup 
iğtinam ol\"11ll~tur. bi Alman otorifosine karşı bir ha- şuyorlannış .• biri: geldi. Büyük valide diyor J<i: tni~tir. "' ~jyonerlerin !}efi Horia Sima, hAIA 

•Yavaş atın çiftesi yavuz otur, 18.zundır. Demokrasilere yardım ka araştırılmukt.adır. Kendisi şimdiye ka

Türk milleti de sulh içinde yll§a - nunu proj€6inin kabulü, bizim ec· dar henüz bulunamamıştır. Bazılarının 
mayı seven kimseye tecavüz et • dadımız gibi, Allahtan başka hiç düştincelerine göre, Horia Sima, hala 
mekten bn<larunıyan uslu bir mil- bir bir efendiye boyun egm· iyece- iisilerın elinde olduğu söylen.,,, Bra;;ova 

Habeşıstanda, Me'lemma'nın şar reket gösterilmediğini de söyle - - Yahu, demiş. her hayvan ney- - Kedi, gece yıldızlara bakıp 
kında, dü<man üzerine tazyı.h art- miştir. se amma, Cenabı Hak şu kedi d&- yolumı bulur. 
maktadır. Memleketın daha ziyade Bililıare to.krar Balkanlara taar- nilen mahlfrku noden yaratm~? Kedi değil, :mülıarek, Kutup eey-

., iltica eOııift.ir. 
letti.r; fakat, damarı.na besılına bu ği:mizi ispat edecektir. 

içlerinde, Habeş vatanperverlerinin ruz ihtimaline avdet eden radyo Öbürü cevap vermiş: yahı ... Nereye bakıp bulursa bul-
muvaffakiyetleri bildirilmektedir. gazetesi spikeri, Almanyanm·b·~ - - Ne diyursun yahu? Eğer ke- sun, geliyor ya. .. Matlilp onun gel
Bir çok İtalyan kara.kolları terke- nun iktı ... di neticelerini de du,un- di olmasaydı, farelerle başa mı çı.- memesi... uslu millet, yalı.aa, yıkan bir yıl- E(:er İngiliz bahriyesi ortadan 

ılırun olur; o zaman, İstiklal Bar- kalkarsa ve Amerika Birleşdt Dev· Moakova, 25 (A.A.) - Reu~: dilııniş buluıunaktadır. 1 meğe mecbur olduğundan b~h~et- kahilirdik? Asıl söyliyeceğim §Uydu; Bizim 
ESİR EDİLEN GENERALLERİN ıniş, ezcümle tunları söylemıştır~ Beriki de: kedi haşlanmış ak cijler yiyor, İki binde yaplltı gibi, &On ere, son fi- [etlerinin i.ki Okyanus donanması.

ıefıe, son kuruşa, son kayaya ka- nın hazır olmasından evvel Atlan· 
dar, dövüştlr. tık veyahut Pasifikte hakimiyet to 
Gö.terdiğimiz vakur sükı'.lnet, tahterl<!re geçerse, garp yarmı kii

ıı:afletin ve aczin değil; .k-di kendi resinin istilSsı hemen hemen mu
mize olan MD.niyet ve güvenimizin ha!tkak olacaktır, Amerika Bir 
İfadesidir Soğuklanlılığ:muz, be- şik devletl<>rinin bahriyesi, bugün. 
yecan ulıktan ve tevekkülden de- hücuma :karşı koymak için hazır 
ğil; çoktan .kararını vermif bi.r değildir. Amerika Birleşik devlet
millet olmamızdandır. Bizi doğru lerinin hr:/'ırlanmak için zaman ka-
7ola ıı:iitürdüğünü gördüğümüz, zarıınası lizımdır. 

bildiğimiz ve kendisine inandığı _ Bullitt, hıncahınç dolu salonda, 

B .. ··k M·ıı· ş ı·· ha • al İnglterenin mağlubiyeti takdirinde nıı.z uyu ı ı e ın y ragı . . . . 
tında, sakin va.kur ve a:ıimkir ııa- 1:7™'ri:ka Bırleş>k Devletleri i
diseleri takip ediyenu. Şimdi bir çın bundan gayet ağır neticeler çı
kaya gibi duran bu miJlet, onun, kacağım ~i~ ve sörlerini şöy-
b. . 1 bir .. .. h-''--' du···- le bitırmlıjtır: 
ır emny e SllJl&U auuue, "f .. ... 

Maglubiyetin önüne &"9ffiek için 
manın bağrı.na uplanmıya louır

dır. İngilisler ve Tiınes'ia diploma
tik muhabiri, Türkıyenin ruhunu 
gömıüılerdir; bafkalarınm da, bi-

zi böyle ıı:öı:meleriui, kendi lıesa

lnııuza chı, oıılann lı.esabına da, te
menni ederis. 

Her milleti Roman7aya beozet
ıuek istiy-1er, §U Türk atalar sö· 

ioıtiyoruz. 

Günün içinden 

silkini§te müthiş bir alıliık ve se

CiJ& yüksekliği giistenui~ olmaı;ı -
dır. 

rot bir milı k taşına vuran bu 

harp!~ milletler i~in en yüksek 

kı~·metlcrın yine ve ebediyen ilim 

ve mala, paraya dcgil, l'iiksek 

d u gu n mcfkilrelcre bağlJlık g' 
bi yıiksck abLik scci)C i olduğunu 
tck.rar bat ctmektcdi 

- A. SEKiP 

YeniBükreş 
konuşması 

en emin çare, Amerika Birleşik 
rlevletlerinin harbe girıneııi olurdu. 
Fakat memleket, harbe sürüklen
memeğe azmetmiş bulunmaktadır. 

Ruzvelt 

dı :!lCS " .. t' c·kten vac: 
aruyorlard . İy, hab.: 

ili-

f Annaprılis mcr 

tahmi~ rın işaret etmekte 
lduğuı:ıı,, soyluyorl r 

HALİF AKS HULL ILE 
GÖRÜŞTÜ 

Anknra, 25 (İkdam • Iuhabi.rin- V~mgtoo, 25 (A.A.) _ L<.:-d Ha-
d n) - Bı: reş Elçiligi Konsolos- lifa!cs bugun ilk resmi ziyareti · 
luk . 1 . ' nı 

ş erını tedvıre menıur İnet :-&pDUf ve Cordel Hı.U ile göriif-
enı Merkeze nlınrn~ yerin mü•tür t_ -'"- ..,. __ ~,_ ı Roo 

IUn-k d ' -.. · .uıguız u....,....,. e çm St"-
edıl ez n konsolos Raıı:ıp ta,yia velte ithnatnamesinı Pazarte6i gti· 

lDiltir, - ta.krlim nu edece+ ''r. 

Tas ajansı, Bulgar Zora gazetesinin 
verdigi bir haberi yaymaktadır. Bu ha •- Ba iakclirde, Balkanlar. lh.rM' , . ~ ı.. 

İSMİ --·k .nwı• ~roun. lh"-~lara y~- - Ya o musibet hayvanın hıç liı- günde bir. bir veya ilri tane .... ci-bere göre, Demirmuhatız az.ası, Plösti - i'! -.L~- 'r'" uu • ....,. 

Bükreş petrol borularuu k•.smişlerdır. Londra 25 (AA) _ Dalıy Te- cok ı.uııaaı.ıe bulun"11l&S. .Aı_..lann zumu yoktu ya! demiş. ğer alıp akşam giderken eve götü--
Yine Tas ojan•ının Bükreşlen aldığı l ' . ·. ' Balka.nlarla Slkı !kı.sailı mÖIU-..-!>ellerl Hakikaten, bana sorarsanız, fa- rüyoruz. Geçen gün, maskara M 

bir habere ıöre, kıtalar ünivcrsite<ı<, a- egraph gazetesının Tobruku. ışgal vardır. Almanya u. Bal~ blrlblr- renin de, kedinin de, hatta, akrep, yapm!f, biliyor muııunuz? Komşu-
~·ıı.rmalar yapm"lardır. üruve-;'-' et- eden ımparatorluk kuvvetlerı nez- !«ini tamamlaJ"•P bir iklısa<h bulunltil< . . 
·- ~ ·-- la çıyan kurt kaplan vcsarre nun bahçesine atlamış, iki tane pi-ratmda tank kılalarından bir kord011 dindeki muhabiri bu şehir tesliım o-• lemin ve ıesıs eUlklerl det'•I• lrkrv •- yı n, • • 
lesia edilmit bulwmıakladır lurk . . .. .. . 1 dilmiştir. Alm:ı.nya BalkM1lardan «•d• gibi hayvanat tasnifinde muhtelif lic.i boğazlamış.. öldürmüş. Komşu· 

· en eror edilen yüksek rutbelı · mi a1ma1<ı... . . n oğlu tutturınuf· 
Berlin, 25 (A.A.) - Yan resm1 bir İtalyan b 

1 
. . 

1 
.. b"l ınıaddelerl ve JlUMl<'n oevl-' . sınıflara şubelere, cıns, nevı ve fır un · 

menb dan bildirlliJo su ay arının ısım enru ' - bunlara mnkabU mamül -·· Uat v• k lar b. k h lann - Ben bu kediyi öldürürüm! di-
a or: dirmektedir Bu subaylar şunlar- -ıtlne oalmakWhr. K- ~ıı.rı · a a rtı1?nsup ır ço ayvan 

Bertin sıyasl matı'lleri, hlllen Ro- dır 61 . . · fı k k I "-·-.. 1 in •ok latmlnk'ır •<s&ne hiç lüzınnu yoktu. Ö ·le ya, bunla- ye. .. 
da vuk !melde lan ~d · ıncı anavatan r ası omu- ......_,a. ç az • • · Bü-"-ı.. validııı·. 

manya ua ge 0 
...,_ l Ge 1ı;a..-,. Tine Almanya Balkanlar J'O· rın zararlarından başka neleri var- J ~ 

!erin yalnız bu memleketi al/Wıdar eden anı neral Della Mura, Toiıruk . ' madd imi nakle -- d ki Am ğlum dedi Şu pili 
bir mesele teşkil ettiğini beyan etmekte deniz üssü kumandanı Amiral Vi- ille 

1m::::.:;ı Balı.:..ıan. ıevclh e- ır ··· - an ° • · ç-
dir. Bu mesele ile al!lkadar olarak şu otina ve General "-rberıs' en. T&tfaok ~~ı d' ~·kı--'·- _. Şim<li bunları bırakalun .. kedi- !erin parasını verelim de kurtula-
cih<.-t te tebarüz cttırilmekledir ki, R<>- °" dU«>ek barekell~ 158

1 

-~,'':" "~ den bahs·-'ivorduk K_,i hırkkmda lım ... dedi. İki piliç İÇ.İn yüz kıriı: 
· GENERAL VAVELI'N TEFTİŞİ nıahıurlan mu<" p o ar ....... r. 1.."U .; • t."'U ma.ııyada bulunan Alman talun k•J.al:ın bo bardı . ı.. h "k' 1 d b 11 kuruş verdik, ilı:urtulduk 

çolı: biıyülı bir ihtiyatkarlık gösterml;ler Ram.en :"''rol kuyularının m ....: bır ço.- ı .,ye er, ar ı mese er, . 
b dahili h"d· ı h' ka Kahire, 25 (A.A.) - B. B. C.: manı buıuk :r.ı.r.ırlar v•nn.-. blle, ~ ~alta tarihler bile vardır Mesela Geçen alqam, yine elimdıe ciğer-

lard.ırve u a ıııe ere .,. nfmamııı- Orta şarktakı" Bn"tanya kuvv~· petroU•rin ualüedlıdlğl dmlll"J'OllanaJD şh s·· . . . . . 
· ~..- me ur ururının: le Bedrosa uğradım. Osman Cemal 

leri B<ı§kumandaru General Vavel ııtt..ı. ooktalanna yaprlacak hava ak~- de oradaydı. Onun da elinde bir pa-
FEVKALADE TEDBiRLER 

ALINDI 

Saydam hü
kôıneti 

(ll:ışl.ırafı l incı sayfada) 
li birlik ve şuurla hır ıı~aruklık i
çinde, her tehlike e gögtı ı:ermi· 
ye hazır bir va1.1 ite bulunmamı-' 
zı temin tm~ olduı:u iç.in, şiıkran 
\:e ınınnetunizı kaz nnıış ve gerek 

Bizyiık Milli Şeiın, gerek milletin 
kendısıne gösterdiği ilunada bihak
kın layık olduı:unu isbnt etnııştır 
Başvekilimizi tebrik edu ve U

çllncil ydımn ela, yme ba"f içinde, 
hayırlı ve nt bir başarılar ,..,_ 
11 • olmasını dileriz. 

Pe mbe .. .. .. lan nakllyal h'"'uounda m~ulôA .Farenin hwıretinden öldü kedi.. 
rşe gunu Tobruk mudafaa mucip oı.eaı.ı.r. italya vazlyell bwıa en ket v~rdı. Kağıdın ürerinde de, ya-

mevzilerini ve istihkimlan gezmiş- iyi bir misaldir. Almanya, ltalya harbe Diye bir tarihi vardır. yı.lmı§ kan lekeleri görünüyocdu. 
tir. 1 Klrmeden evvel İtalya yollle temin eı- Yine, Peygamberimız Hazreti _Nedir 0 elindeki? dedi. 
İngilizler h 'rdikle . Uğl bir ~k madckımıen iıalya harbe Muhammed Mustafa eteğinde kedi _ Ci°"'r, dedim . .,,._,,,,.. cı·,_ 

• şe re gı n zaman clnllklea _,.. mahrum kııldifı cfbl -..- ~, - .. --
ortalığı kasıp kavuran yangın1an J'lne İtalya yollle IWmiir ı-m o.ıert:m uyurken kallmıak istemiş .. kediyi aldmı. 

_ _.._ rahaisız etmemek için eteğini kes-
şimdi söndünnü.ş bulunmaktadır ve OOcün İlalyll.J'a kömür ftrnıelt ·-..,..- _ Ben de ~ aldım, dedi. Si-
şehri iskanı kabil bir hale getirme tinde ~ı.r . .Balkanlara laa.nııs ,. .... miş. :ııin nç tane? 
ğe Nıh~maktadırlar. palmewf•n evvel bu ~ktalarm dti nü• Kedi hayvanların en nankörüdlır. 

,.- -r·· ıecett Qhmln o1a:nahlhr. I ş· - Bir tane ... 
Kahire, 25 (A.A.) _ B. B. C.: Sevilirken ısırır ve tınna ar. ım- _ Ben.im, Allah müstahakkını 
İngiliz keşif müfrezeleri Tob-ru- ve kıt'alarımız durmad<ın ;ıt:l'>t d vcme.k .'""r'..rsen:.z·: beş dakika~ 

kun garbında Gazala 1 1 . mektedir. rn, elinızı, yuzunuzu kan revan ı-
yı şga etmış b -'- b'lir Kedi ·b· 

lerdir. İTALYANLARDAN 530 ESIB çinde ır=a 1 • • gı ı nan-
ALINDI kör• darbı mesel hükmiındedir. 

versin, altı tane. .. Birltaç sene ev
vel Topkapıda Zenoptan aldığım 

kedi dişi idi. Yavruladı. Bir kınınlDl 
ötekine berikine verdi.Jı:. Şim<li h"4 

Kedi zi;ankiırdır da.. .. Ciğere, e- tanesi duruyor. 

te, yumurtaya, peynire musallat- _ Bizdeki bir tane amma, senin 
tır. İçinde et olan teldolabı parça- beş kediye bedeldir. Öyle bir afa-
layıp etleri ziyan eden kedi bili- .. le ~.....,,, ·· 

1 
h ı kL can, oy JU......., ay e va ş .. 

rim. Hele, bazı afaean, artık afa-
Daha evvelki gün, 140 kuruş cere-
me ""rdim. Komşunun ilti pilicini 
blrden parçalMitı§. 

Osman Cemal, gôzlüğüniın cam
lan arkasından gözlerini aç'lı .. ka§• 
larını kaldırarak: 

* O ölmeden, Allah rahmet eylesin İyi ki bunu öğrMdlm. Burd ın 
bizim bacı öldü. Hadun ethrmc işi sonra, ked piliç de 1 cK , llun 
onun cü.rdci vczai!in<l n oldui(u 1- kuzusunu pareabdı c •« 
çin, rvde kC<li hadım ettil'('CCk kim· bir metelik \'C""Ill '>ı n d k•ı'a· 
e kalmadı. işte o kediden sonraki ğınızda bulu~ .. ,.. eğer k niı 

kedı!..,r de, hadım ctb.rilcn>cdi. Şım varsa, gü~'.in h;rinde k nuı 

di galiba kC<li hadım etmesini bilen ·Sizin kedi bi un P :cı par~a· dı.• 
cığ• c 1 r de yok ya!. F'nknt ne diye gelirse, zir ar ta.mıne .ılk-

an ev ın kedlli bir feLilfote uğ- mayınız! 
r yı~ ta yenısi alınacak olsa. hala, •Tarladan bir kişı. ın gect biı 
er.kek ol asına dikkat ooilır 1 şey de~il fakat, yol oh -

Her ediırin bır huyu oluvor. Ki- Ekm 1 'Nk1iti 
mi kuru clanek yiyor, ıkimi yem... -

yor. Khni yemek suyu ile yapılan ZAYİ - İstanbul belediy inde k\Jl-
paarayı v:iyor, kibi yemiyor. Bazı- iandıgım mühürümii >ayı ettı Yc"i
sı cljjer bazısı işkembe yiyor. Bi- ıını yaptmıcağınıdan uı ı hitlonO 

• ,_ Yolrtur 
zun son .. Allah ınüstahakkını · 

i:metullah R.vtnç 



l!IATPA -1 IKD&• 

1 ŞUBATTA o PAR 
Türkiyenin en ucuz ve en güzel Sabah Gazetesi olacak, yeni bir T ekni 
kolay okunan bir Halk Gazetesi halinde 8 ve 4 Sayfa olarak çıkacak 

--------. 

İ K D A M ' ı n H~ır gltlın _G_U_n_O_n_b_ü_t u_· n_h_a_b_e_r_ı e_r_i--tn 

Okuyacağınız Muharrirleri: 100 paraya okuyacaksın ı 

1 
1 ABiDiN DAVER Başmuharriri 

ASKERLiK ve HAV ACILIK Bahisleri 

Çünkü : 1 Şubat Cumartesi sabahı yepyeni bir tekn 
en mütekamil vesaitle 4 ve 8 sayfa çıkacak olan 1 K D A M fia 
1 O O paraya indirmiştir. Buna mukabil 4 ve 8 sayfası 
size en olgun mündericat temin edecektir. 

- •• 
Emekli General M. N., Abidin 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren bu yeni gaze 

Daver, E mekli General N. D., 
Şakir Hazım Ergökmen 

sizi her bakımdan tatmin edecek, memleketin 
ciddi, en milliyetperver siyasi gazetesi o lacakt 

En mühim ve en güzel yazıla 

• 
ŞÜKRÜ BABAN 
• • • 

Siyasi Muharriri : 
100 paraya okugacaksını 

MAKALE, MUSAHABE, FIKRA 
Çünkü: Gayesi her imkandan istifade ederek halka hizın 

etmek olan iKDAM Cumartesi günü yeni şekli ve hacmi ile b 
cep gazetesi halinde 8 sayfa ve 100 para olarak satılacak 

•• Nizamettin Nazif, Mahmut Yesari, 
Osman Cemal, A. Şekip, M. K, Ziya 
Şakir, S a mi Ka r ayel, H. Nisan 

1 K D A M yeni şeklinde tatbik edeceği tek nik 
mündericatını her zamankinden fa"'la zenginle 
tirmek imkanını temin etmiştir. 
1 Şubat Cumartesi g ününü bekleyiniz. 

~--~~~~"f?.'dl:'.:t~~ l lcrin Vefa müdafaasında bulacaklan 
gediklerden kolayca dalacak.lan ve aol 
yapacakları umulur. Şu halde Galata"8-
ray - Vela maçında, ikl takım, - bu ka· 
dar ç-etin V&ılJ'ette olduklarına ıöre -
biribirtednin eatıı anlarından istifade 
etmıye çal~cak.lardır. Bu maçın neti
cesini Galat.asa.rayın leb!ne olarak &'Ör
mekle beraber Vela için de ,.,..ın he
men hemen müsavata yalu.ıı olduılunu 

kabul diyoruz. 

Vefa, Gala tasar ayın 
korkulu bir rakibidir 
Beşiktaşın lstanbulspor ve b ilhassa 
Fdnerbahçenin de Pera karşısında 

çok çahşmaları lazımdır • 

Okuyuculaıınııza ballanın tahminini 
Jllptıt. Şimdi asıl meı·ak ettikllnlz bir 
nokta var: Bakalım bugün haDi1 mq
hurlarımw. hangi takımlanla göreceğiz. 
Vaziyetler! ve bAdiseleri bQf bir komedi 
olarak ııeyretmetıen teııdımiıi alaınıyo
~ 

FAJltııı: EBE& 

Süleymaniyeli Danış 
futbolu bırakıyor 

Lllı: maçlarına buııün ber iki aahada 1 malan beklenemez. Bilhoıısa Be71<orıun 

da devam ediliyor. lier ne kadar belli son Vefa mağlübiyetınden 90nra vaz.i
oı.uıaua da havii.nm bıraz iyiliğe do&ru 

1 yf:tıni teWi içlıı daha ÇQk çalı~mas.ı bc1c 
)'fiz tutması - eğer devam ettiği takdir-ı tenmclct.edir. Şu bale göre bu hJ.lta pa ... 
de - bınlerce mtraklıyı bır araya toplı uu1eıi günü neşn:dile,·k puan lıstesinin Haber aldıtımw< göre S.Ueymanlyell 
.tar<ık demektir. l:iOnunda Topkapırun yer almaıu 8JsJa da- 1 Danış bir dahaki mevsime artık futbol 

.KJıdıköy stadında ilk maç Swe:rmanl- ha yakın bir .nt,nıaldiı . ı oynamıyacaklır. 23 7aşında ve çok ıtenç 
ye ue .t-...aımpaşa arasuıcı.o.dır. SWeyma· Be:ı.kt.aı - l::;toıt.nbul~p<.ıı' maçına ae- l uiduğu halde topu bırakan bu ~eW 

Mafsal Ağrıları 
ÇOK MtlTBiş ANI.AB GBCiır.rlB 

l'akat b ir tet ıuı.., GRİPİN alıruıtla, 
bütün şiddetine ratmen romatizma al
nsını çabucak ııindirmelc tab iidir. 

Çilnldl hususi bir tertıple yapılan 

GRİPİN K a:;eleri OD muannit ajnlan 
kısa zamanda ıeçirlr. 

GRiPiN 
n.i>e için soı.wıculukt.au ku.rtu.l@.ak mev lince, lıX lidt!.rinin bu oyuna e!1~nuııiyet oyuncunun fikirlerini öğrenmek üzere Lüzumunda ıtmde 3 adet alınır. Tak-
:rub batıaolduju iciu t. • nıüsa.bakt .ın e- vermt k nlıecbunyetı.cde olduğunu kıtbu l biı: arkadaşımızı gönderdik. lltlerinden sakınınız ve her yerde pullu 

Zarfında 

Bu Şayanı Hayret 
Yalnız 7 •• gun 

DEGiŞiKLiK ! 
Ba;van D. BRAMALLE, bir halta 

zarfında tecrllbe ettiti bu yeni &üzellik 
tanı tedavi.niıı cıWb tesirinden hayret

te kaldı. 

hcınmıyetl fazladır. Sıyah - beya..ıların etmeh,yız. Çünkli bir kere İ.!.taııbul.spor Dan>itn futbolil terketmeaine oebep; 

1 
kutuları ıararla ısıeylniz. 

son aldlkları kuvı.·e"'J.i tekle ıore muva- takımı Beşiktaşa k.lrşi hlç bekleıı:ned* ; vaıffesındekl a&ırh.k olmakla beraber •••••••••••••• I 
~ ~ e balumından biraz daha aiır ba5- neticeler Qlmakla 3.deta ,Oh et alın~tır. 1 bugünltü idmun şeklinin noksanhğ:ı ve j-- -

inanılmayacak 

f&Y dlyorsunuzl 

BiZZAT TECRÜBE 

EDiNiZ 
malan b<-ltlenei>ılir. Hele Kasunpaşa ta- Jliilll kümeye &irebilmek içiıı hemen be-' bfubtitün mUphem ve ltarı;ık bir IW Röntgen filmi ihtikarı 
kıounda eı.ı mühim bir kaç oyuncunun men ber ha!ta ytUi elemanlar bularak' ıuan futbol hayatımızdır. 
<ezalı olması bu tahmine büsbütün yer gittikçe kuvve\li bir hale ııeJmeklediı-- ' Kendisine bak vermekle beraber ıenç . . d a V ~ .• 1 • 
V«rmektedir. Altıntuiluiarın maillıbı· !er . Sonra bu çocokların öyle anlarda . !utbolcumımın fikrinden caymasını bel< Sırkecıde Bamıdiye caddesmde Ancak b ir hafta zarfında, binlerce luı· ı llW' ılındi, P"."'be renlı:teltl Tokalon lcre-
yeti baliııcte, rakipleri ta.avvurlarına öyle ateşti oyunları vardır kl, onl.a.rdan ı ll)'oruı. fotograf mahemesl mağa:ıası aa· dınlar, b ütün bW'Ulukluklardan Jnırtul- minin terlı:lbinde mevcuttur. 

ı..ı_vuı;aıuş olur. 1 birlnl. tutturacak olurlarsa, müstakbel Bugünkü l\1açlar bibi Saim, Enver adında birin• ı dular n b ir.çok sene s ençle6tiler. Alım- Her akpm yatmazdan evvel bu tre-
llunci oyun Fenerbahpe ile Pera ara- Istanbul ıampiyonu büyük mu~kullere . , muayyen fiyattan f azlaya r ontge n !er, yaıı ilerledikçe buru§U.klukların mey mı kullanınız. Siz uyurken cildiniz! ~ 

•ındacilr. Peralıların sicil talimatname- tesadl1! edecektir. Vez;yet Be~ikıaı; le- Ştttf Slac!J. 1 fil . tank iht ika r y apmak iddi· dana geldilml teş!etmiılerı:Ur. Çünkü, leylp gençleıtirecel< "" buruşulı:]uklan-1 
oı. den htı!ade ederek bir çok oyuncu- binedir amma çok temkinli b;.reket el· Saat .11 de Beykoz • Topkap~ ııaat 13 _ını sa . . . .. lhti)':ırladıkça clld bir çok kıymetli un-
larla takviye edildikleri rivayet edil.yor. mek şartile.. ıc Beşiktaş - Ist.anbulspor, aaat 15 te I ~s~yl~ ad l_ıyeye verılmış ve _dun surlarını lcaybeder. Bu unsurları iade e- nızı ıiderecettir. Ancak bir balta zar-, 
ııwıas.a Gi<Jatasaraydan Sara1un ile . Son ol.a.rak ıa ballanın en " ' :lim ma- V<:!a • Galatasaray.. 1 ıkıncı a shye ceu mahkemesınde diniz; clld yeniden tazeleşlr ve canlanır. fında ıoeıelerce ıenç &örllnecelulnlz. I 
Sulcymanın l•L-nleri Beyoi'ıl!l.ipora &iren çı olan Galatasaray - Vefa oy .ııuna ge- Fen..-balıte Sı..c!J: muhakemesin e başlanmıştır. En • t,te, vı7ana tlnttenıtesi pro!esorü Günd(lzler için 711ğsız beyaz renkteki I 
oyuncu lis~ınin en baiında olduğu çelim Saat 13 te Suleymaniye - Kuım-. ver filmi bir dok toru n satılmak il· Doktor STEjSKAL'ın 1•)'1UU hayret Tolıaloıı treıni.nl ku lnnınız Sıyab ben-
k U , 1 -~·-~-- B ~-·- H ,~ •-~ d -~ ,_ . · ~ı ıaat 15 te Fenerbahçe - Pera. ' · · ı uvve e •uY enın~~. u ...... na- . er ~ -ıının • v~yet~rmı ~. - . , zere bırakmıt olduılunu fiyatının k~i de budur. c;aıç hayvanların bücey lerl eritir ve açık meııamelerı ntıatt.-
uıran Perarun dördüncülük mevluiııe itik edecek olursak m .. eıenın daha ıu- MEKTEPLiLER FUTBOL fa 

1 
im d _ .. 1 . fu J.U " tt1erinden ıatılıs41 .,. cBİOCEL> tiblr nr Bir ııaç ıun zaıimda en ant ve an 

ne kadar ebemmi1et verdıı>ni t ola7ca yade Vefa içın ehemıniyeUi olduilUllu MAÇLARI z 8 0 8 ıgını IOY emış • Of" edilen cildi llıya eden bu tıymeW un- ....,.. bir cildi :rıımuşatıp beyıWıı-tır. 1 
1.11laın11 oluruz, görürüz. Geçen hafta Beykozu farklı bir Erkek mektepleri araaındaki futbol teki Enverin şahit olarak dinlen • 

Fenerbah,e ı.e ne vaziyettedir? Şiın- netıoe ile yenen Vefa takımındaki oyun maçlarına dün Şeref stadında devam e- mesi için muh ,.k e me başka güne 
diye k.adar gordilk ki san - lacivert la• tarzının giulk,e düzelmekte olduiunu dilmıştir. I kalmışhr, 

)tun, kadrolarını takviye bakımından sevinçle ıtördilk. (;.,rek müdafaa ve ge- Giıniın ilk maçı Darüşşa!aj<a ile xa- T d ti k d.. tü 
diğer t:>tanbul klüplerine na.uu an en rckse haf ve hücum ıtibarile olgını bir bat.aş hse5i arasında Jdi. ramvay an a ar en Uf 

Devlet limanları işletmesi 
Müdürlüğünden 

Umum 

g· ri kalmıştır. HAiiı görüyoruz ki, ek- hale gelen Vera taktmını Galataııarayın Birinci devreyi Da~!nkalılar Tür- Fır.dıklıda oturan Mitat Koç İdaremiz vesaiti için mavnacı alı nacoıktır. Tabplerln vesaiti ile birlikte 
ııklerlni kapatacakianna bılilıtls elinde- kar~ısında koı-kulıı bir rakip olar.ık ka- kinın ayağile kazandıkları bir ~olle 1-0 Tophanede tramvaydan atlarken idaremiz enspektörlük aervlsine müracaatları lüzumu illn olwıur. («7) 
kHeriru kaybediyorlar. Bu vaziyete ıtö· bul etmemiz Ulum gelm~ktedir. Çünkü ol~rak bitirdiler_. .. .. .. . ayağı kayarak düşm4 başından ya
re Fener oııbirinı.ı bir &ii.n yerinde 7el- Hakkı ıtibi her fırsatta şut atmasını iyi lkınc. dovreıım on dorduncu dakika-! ] h tah k ldırıl· 
Jer esecektir. bılen bir santrforun yanında Jo'ik.ret ve ı;ında Dr.:rfışşafakalılar ikinci gotn atınca. ra anmış ve as aneye a 

Bcyo&lusporun ~ısına eğer derU .Haydar gibi E"Olcil ve §ULÖr iki ins:ıyt Kubat.uşlılar bi.n:k:ııbire canlaıtddar ve "'""' 1
' +ır. 

toptu çıkıp ta d.i.kkaW ve ebemm.i7et ve-- ve hafta ise gün geçtikte dı.izelen Ferdi y irm iüçuncil dakikada kazandıkları bL. ----- ------
ffTek oynarlarsa neticeyi kazaoabilir- vardır ki, bunların karşısında sarı - kir- frikikten Nevzadın ayağıle yeg~ne gol
le- . AW takdir vaki olacak bir majUi· mız.ılı mildafaa tarafından venlecek a- ier!n i attılar. Maç net ice değlşmeden 2·1 
biyel surpriz sayılmamalıdır. çık deriıal ıtolle netioelenir. Darilşş;ı!aka lehinde bitti. 

Şeref stadında ise günlln i11ı: 1118Çllll Galatasaııı;v takımının kale ve müda- Günün ikinci maç Galatasar117 ile 
Beykoz ile Topl<apı yııpacaklardır. Top- faası malümdur. Bir türlü dtizelem17en Vefa arasında idi. 
kapı halen zayı!lamı bir haldedir. g..,. haf hatl.'\rlnın ön ı c ı,., Arilın de il- B:ı.!;lan sona kadar karşılıklı hilcum
dilerine nazaran daha '71 olan ı:ırı • si· Wııılı:ıle güvenilir lm bllcum hattı VÜ· .rla geçen birnci devre 0-0 bitti. 
Jıı.hlılann kariWııda bir plebe laı&aı:ı.· cude gelıııİflir. Sarı - kırruw.lı forvet- İkinci devre mülevazuı bir ickllde 

• 

dı.;vam ederkn Galata~araylı İlhan ilk 
golü attı. Bu golden sonra büsbütün 
canlanan Vefalılar yinni üçüncü daki
kada bir gol çıkardüar. 
Maçın bitmesine iki dakika kain Ga-

latasaraylılar galib~yet gollerıni at.Jp 
hodan 2- l al1p olar-"11: çıkmı,Ja muvaf
fak oldular. 
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2 - GÜZEL 

3 . sıı-n~ 
İşte yükselt bir krem~~.ı 

b u mezıyetlerin hepi"', 

KRE~, PERT. 
temin edebili! 

l - KREM PF.KTEV~J 
alrt müstahzarı • 
bir itina ve yaP il' 
hwıwıiyeti itıbaf"".J 
deki çiz.<i •·e bıırı"" 1 
Jann teşcl<ltüliil" ~ 
olur. Deriyi ıeo' 
~ tutar. • ,_. 

J - KREJI PERT~: 
zelllk vuıtas ıdıl~ 
!emiş mesam~~.ı~ jl 
rak ciltteki p~ 
barcık1arı g.deIJ!r. 
lekeleri izalr ~ }ıl' 
mat ve f(!ffaf b ir 
tir!r. ,, ~J 

ll - KREM PER "011'" 
dıeva.sıdır. Deri f:J e 

nin Urazatını dO ~ 
vilce ve si:val:: ı: 
tezahürüne ııı~ 
Cild adalesln• . ..ır 
rek ku rvetlend11 ' fi 
cildler için v~1~ 

lı clldler iç-· ' 
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