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Almanlar, ,...qe sa1Jrnr-
1ar- .Uıranlar, orada 
ı,..uı .... H nüitte/iJderi
nİ maddi H maneui lıav
oetlm arım., bir hal-
"• lıarıılarınJa 6al.ocak· 
larJır. 
:z::::::: 1 

Yacını Abidin DAV ER 

IX:DAll l ı al 1 

S oa sünlenfe, mulaarip ( 
devletleria &emu Jaalin- 1 

• 

de lndunduklan •ey• te-
masa slrmeleri muhtemel Jaler
tıle, ukeri YUiyet fCiyle ıaaıa.. eü
lebillr: 

l - İn&llt.e tberiM Ahmın ha· 
n •k••••n. 1ok deailecek bdar 
laali8emlftir. 

2 - şmı.u Alriba, T.hraiu 
.ıu ı.1m.1er, 1>erae idae ıel
mİf)eldir. 

3 - Şarki AlribM, İqiliz İm
..... tarlaia kuvvetleri.le JUbeş 
••&uperverleri, ba paİf üriillllı
nUtua muhtelif ceplaeleri ... İtal-
711111uı ..qtmnaktadırlar. İnaPliz 
...... ıtaı,.... .Afribclaki -
eski _...i=hlreei elaa Eritre'ye 

lngiliz ordusu 
Derneyi zapta 
hazırlanıyor 

cirmiftir. 
4 - AW=hia _._ 1mauma 

laıiliz ve Almaa la.ava bvvetleri 

prflflllÜtUnlU. -5 - .&naantıukta. Y-•·•·•.r, 1 ·r M t.. · k t -
lstiçü .......... ,ıe mevıii muvaffa- ngı iZ o onze 1 a 
kQr•U. kenemuta, ber pn i- abn Demeye girdiği 
taıyaalardaa b1r miktar esir al - teyid edilmedi 
maktadırlar. S. cephede, fİmdilik, 
ltiiyü laaıebUeı vubbnlmamak
tadar. 
,_.._...,. ........ b· 

mea Bomuayaya, laamea de ltaı -
1•1• ıelmekteclirler. 

1 Şubattan iti
baren yeni bir 
teknik ve kü
çük hacimde 
4 ve 8 sayfa 
çık a c a k t ı r •• 

100 Para 
ile hem ,.ünün biitiin 
h berlerini, hem Je en 
aolahiyetli muhanirle
rin ycgdar1111 okııyo. 
ealr•ınu:. 
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Budapejte, 26 (AA) - Macar 
telgral ajaaı bildiriyor: . 

Hükümet partiaiıUn bir toplmtl
aında rahatsız bulanan hariciye na
mı Kont Csakynjn Yerine IÖz söy
leyen Bqvekil Teleki Macaııatanuı 
üçllı pakta iltihakı ve Macar Yu
plav dosUuk muaheq 
da ı tasdikli layihalardan a 

miftir. 
Başvekıl bılha demiştir ki: 
Har· cl yasehmızde de işiklik 

olmam ştır. Binaenaleyh bu s' a
setın yenıden iıahına hacet yoktur. 

Rotnen meselesine gelin bir 
çok Alman kı alarının R 

lunması bızi ın etm 
Zaten iki eenedenben oldu 

iıkte nu-
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"'Q ..... 4 

Beşiktaş da Ist. sporu 
4 -3 mağlôp edebildi 

italyan 
Milleti 
Memnun 
Değil 

------
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Şimali ltalyada 
Musolini tarafta. 
nyüzdelOdanaz -

Altıncı sayfadaki 
ı f sıldtı okuyunuz ••• 
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Hükômetin aldığı 
tedbirlerin neticesi 

il>._ 

Bu gıl toprak mahsulle
rimiz bir kaç misli /azla 

Müstahsile fazla kar bırakılıyor 
Al*ara. H (hciam mahablrba- 1 

~ı elen) - Son harp telikeibıbı •
&iıiadi •rp4akuınd&n .... kal
mak 14lin, 1939 ~liltldn llll 
aiiDJerinde BlıtvekOlmlüa WU...-

' a miist.lull köyltbniiu YenUil 

1
~~171 ............... Ba
na. kö1luınüziin topnluua W&-

1 ne eııkisindcn blr kaç mW1 UU.
JWe ekll.melbaaen n ..mil ld-
r-'k mevslmhıde eılkklndeıa bir U. 
misil zencin mabsal lı:a ........... 

dan anhyoruz. Bil parlak " ..... 
valfalı:lyeUI nedceıe, tabla&ln .. 

( yarcluneı eldufana lnkAr eıteme
( :rh. Şa cllaet muh*kaktar ki, top-

ı 
ralı:Ja1'1111111 90ll bir 1*eak 7d ltıla
dell~ 1ladaı' 1tol 'ft kaltiell ..au.
Hi pek Mdlr M!llf''-"le WrUt ._ 

ı mı.ur. 
l FaW .... 0 h.........a 
L. _ ~ 

H. SiMA 
yakalandı -·--
Bükreşte reni 
hadiseler oldu 

Manidar 
bir tekzip 

lli;ylbtia ha 70l'Pl•lua tam 
minMlle ldemelt karanıııdadR • .t.
'b•r kl, ille bir ....,. ~ 
......... .... topnlı mabsalhıaol, 

Mlbp- bll 111 tok para M9ba .. 

-- ... ..auıaa.ı ............ 
.. " ........... nimıu ........ 
llbü bir ..nırM17.ıe ifa 9'
mekte olan Ticaret Veltilett.lıl0 
.. --·••ki biltlııa •anetı.... 1 

Q'fll"ll toprak lllÜAllel'hwleıı .... 

.. buat JIQ1llı •'khhllbl -
ldncle 1Nnlanab ........._ bnr 
ft teclblrlerinde lllihv• IWlau ei
mlıttlr. Bqiinıe ita.dar 7&Plbmt 0-

............. elde edilen Urm 
• Wb'D JIQ'llll1l U1liılıe lıln\Jl
......... lna bnnıa WIAalm· 

tan alman Psel netJeenln - --
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V. ViLKi 
Dedi ki 

• 
Ben lngilterenin 

devamını isterim 



SAYFA - ı ;ICDAM 

,---A _L_İ _R_E_SU_~ L_D_E_N_S_O_NRA Bahçeden ıs p a- DIŞ~ 

POLİTİ 

iki mani 
8 A G D A 0 1 N · nak çalan çocuk • 

~---s_o_~ZA~M~~~RRi Suçu sabit.görülerek~vrupa memleketlerı ~~aşe Vekaleti y,, •• , 
Tefrika numaran: 83 bir aya mahkum edildi ıle telgraf muhaberatı :thdaSI taSaVVUrU Prol. Hüseyin Şü 

Mu"teve .. kı'I hayatında Kab·ıha'dan 1 Şehremininde bir sebze bahçesi- • • ı Lord HalifakJ 
iC ı ne evvelkı gece saat dörtte girip Tıcaret ve khsat veni denize in 

başka hiçbir cariyeyi sevmemişti onbeşkiloıspanakçalarakkaçar- Mektupla muhaberenin 2"CCikme- Vekaletlerinin nciJorjıırh 
• k<!n yakalanan Halil admda 13 yaş- .... • • mıştır, Denizaltıların \' 

Rasif. u:nm ıınüddet vicdan ız- sözl<!rd<!n bu gece eser görülmüyor- lannda bir çocuk dün adliyeye ve- sinden t C ı g raf muhaber a tJ arth tevhıdı muhtemel !erin hücunılarnu inıl<. 
tırabı ~ sonra. nihayet son du. Hatta kölıelerine emirler verir- rilm~, Sultanalı.met birinci sulh Ankaradan gelen ha. mak üzere seyahat giıl 

kararıru ve)'(!i. Mılletin başma mu- ken bile, tevazu eseri gösteriyor, sa- ceza mahkemesinde gizli olarak :>on Avupa harbi aşağı yukarı, dolayı da, memlelı:eti:ıniııden bir berlere göre, İafe ifleri- P•·5tır. Ne azimet günİI. 
sallat ettiği !bu beli\yı ortadan kal- dect!, dein derin çalgı ve şariulan muhakemesi yapılmıştır. Açık cel- bütün meınlelretlerde .ınuhaberat ı' Avrupa, Asya veya Afrika memle- nin bütün dünyada aldı- olunacak yol. ne de h 
dırmaya çalı.şacak, icap ederse bu dinliyor .. vakit V8!kit te, dalgın göz- setle bildirilen karara göre, Halilin ve posta nakliyaiı.nı müşkülleştir- ketlerine çekil:ınek fu.ere bir çok ğı ehemmiyet karpsında ile seyahat edileceği lşıı 
uğurda canını bile feda edecekti. !erini sevgili cariyesine çevi:rerek, suçu sabit görülmüş, bir ay hapsi- mesi, hudutlal'daki takyidat ve) telgraflar birikmiştir. Bilhassa İs- memleketimizde bir iaşe tir. Birdenbire Beşinci 

h 1 l sının Yeni Dünya sahili Rasif, bu kararı verdikten sonra, ı onun katüru kadar duru beyaz çe - ne karırr veribnişti1'. b!rhirl<!rile harp halinde olan mem-, tanbul Merkez Postahaneıti biiyük vekaleti ihdası düfÜllÜ • 
• ,_ kd d T dığı dünyaya ilan edilr!l en ı;eç:me Türklerden on neferi, 'ha- resi iliıerinde eıınsalıiz birer eımeoı lelı:etlerden birbirl<!rine posta nak- bir t.elgrafname hücumuruı IllftrUZ mektedir. Bu ta ir e i-

l hesiz geçen Büyük Har lifenin muhafaza ktt'ası arasına gibı padıyan gözlerini seyrediyor- F eye z a D dan liyatı yapılama.dıg-ından, sulh za- bulunmaktadır. Bu t.elgraflanian caret ve ktuat vekôletle-
Harbiye Nazırı müte\' yerleştirdi. Ve onlara, halifenin oon du, manındaki ~.ta nakliyatı pulları- bir çoğunun da mektııp yerin<! ve ri eskİ•İ gibi birleıtirile-

1 .,~. ı Kiçner'in Hamp<ir zırh 
dereced<! emniyet ve itimadını cel- M<!cliste bulunanlar, halifenin bu h } nın halen takibine imkfın kalına- ..,,.k uzun olarak yazıklığı görül- cektir. Bu husıuta hü/di. " 11 ara p O a D r maniar taraiından ıorpi 
betmeleri için emir v<ırdi. dalgınlığının farkına vardılar: rnıştır. mektedir. Bu arada ticari telgraf- metin noktai nllUIJ'ı hf!>. ı ması ihtiyatlı hareket el 

Bu on Türle neferi, bu emir!<! ha- - Ya Emirülmüminin! .. Bir f"Y" t u"' D e l ı e r nüz meçhuldür. Bu vaziyet karşısında, imkan bu- ı da b""'"- b' <!kıln tutmakta- retm;•tir. reket ededursunlar, o esnada hah- tni canınız &kılıyor. Yoksa, rahat ar uJ~ ır Y -. 
lundukça başka yollar vasıtasile 1 Yeni İngiliz Sefiri "e 

feye kıymettar bir kılıçtan bahset- sız mı.sıruz?.. posta nakliyatı yapılmağa başlan- dır!s. tanb 
1 

M k pogt h , PJ" YA SA türlü teamül haricinde 
mişlerdi. Bu kılıç, Basra zenginle- Diye, eord\ılar. Tamı·rat başladı, bazı ~ B . . te .. b u <!r ez a aneımı- Cümh' urreı·sı' Kuzv·elt 

1 mı~·ır. u. ye:n'. vazıye g.ore, a- den ,,.;;..,ı... 0 ..,.,, _ 3000 liralık tel _ 
rinden birini elinde idi, Mütevekkil, bu~ bile, derha Z<!n harp ıçerisinde olan bır Avru- "~~ """".. .. dan bizzat istikbal edil 

Halife, d..rhal Basraya haber mukabele edemedi. seferler lağvedildi pa memleketinden memleketimi- graf çekıllmek uzere muracaat ya- Pamuk çekirdeii yağı Reisicümhıır yeni sefi 
gönderdi. Bu kılıcı getirtti. ı - Ne, bir şeye canım sıkılıyor.. Garbi Anadoluda vukua geleıı ze ve buradan bir Avrupa mern.le- pılclığı görülmüş, bu kadar fazla ibracahmız dan hususi yatma alml4 

Kılıç, öyle oo ı:amanda halifeye ne de, rahat.ıızım .. · Fakat üzerim feyezanlar yüzünden bazı tüneller- keti ne bir mektubun gitme V<!ya telgrafın çekil<!bilmesi için servis- İngiltere, Macaristan ve Roman- te karaya getirmiştir. 
takdim edildi ki, o sırada huzurun- de, garip bir daJgın!W_ var. de cüz'i mrktarda hasar olduğun- gelmesi ay!..- sürmektedir. Bundan ler takviye <!di~tir. yaya pamuk çekirdeği yağı ihraca- yüksek cemilekarlık iııfİ 
da bulunanlaıdıın biri de (Rasli) Diye, ce'11lp verdi, Ve, .kısa bir dan bunların esaslı bir surette ta- tı yamlmakta<lır. Zeytinyağı ibra• yeni kanun etrafında koP d ________ ,________ ,.-
idi. süıkUttan ısonra da, dudakların a, mirine geçilmiştir. Bu itibarla İz- catçılar birliği bu maddenin asgari brtınaya ve belki tayya 

Halife, kılıcı muayene etti. Son diye S<!Slendi. mir - Nazilli arasında yapılan tren F ransadan eski Dilsiz ve sagw ır lar ihraç fiatıru tespit <!lm·i§tir, V<!rilen bergin geçen gün tahlil t 

derecede~. Son..a Rastfe dö- Acı bir ~ belirerek: seferlerinden bazllannın liğvedil- karara göm bu madde 72 kuruştan Hariciye Encümeni bu> 

nerek: - Neyi düşünüyonnn, biliyor diği öğrenilmiştir, alacaklarJmJZ umumi toplantJSJ aşağı .atılmamaktadır. Bu fiattan ifadelerine bir cevaptır.İn 
- Sen benim, en güzide lamıa:n- musunuz?. --o- 12 k:urıJ4 Fon hesabına yatırılacak- Hariciye Nazırı Sefir "ek 

danlarımd:ansın. Şu anda aklıma Dedi. Otobüs, kamyon ve ı.ır. harp komitesi azası sıfatilt 
gelen •eyi sana sormalıymı ... Ben Herkes büyük bi:r merak ile din- tramvay kazaları Ankarada t eşek k Ü l Toplantıda cemiyetin tondırki i•ine başlarken 

• Portsaitde kalan ithalat • 
bu kılıeı öyle bir kimreye le61im !erken, düşii;ocesini, şöylece nak- Zeyr<!k caddeGin<le 55 numMada eden bir komisyon İzmir merkezine yetçi fırkanın Keisicüınh 
etmek istiyorum lıi o beni bu kı- Jetti: oturan Ömer oğlu Alnnet Topçu eıyamız geliyor •edi Mister Vilki de iıı 
lıçla nnıhafaza etain. Ve benden Herkes büyük bir merak ile din- Zeyrek caddesinden geçerken Ka. bu işle meşgul oluyor bağlannıası görüşüldü Port&aitt.e kalan ithalat mallan muvasalat etmiş buluna<•~ 
başka, hiç'-'-- ı·çın· , bu kılıcın_,,._ lerk~ dn•föwesini, şöyl..ce naklet- dir og"Iu Halka"""inin ideresindelo olan İ mızdan bir kısmının Mersine geti· ni zamanda Büyük srı ....,,,.., ,,..... --., .....---- .,~. Fransa ile eski ticari müna- stanbul dilsizler ve .sağırlar ce-
mesin. ti: 3126 numaralı etobüs çarparak ka- rildiği öğrenilıniştır. Bu mallar ka- Ruzveltin şahsi mümessili 

ııebetlerimiz net~de bu mem- miyeti h<!yeti umumiye toplantısı 
Dedi. '..- Biz .. imıanlar, ne garip mah- burgas1ndan yaralamış, yaralı te- ra tarikile İstanbul ve İzmire nak- Hopkins bulunmaktadır. 

lekettn 2 milyon lira !tadar mat!U- dün Eminönü Halkevi salonunda i 
(Rastf) ,kapının önWıde beldeyen luklarız, ~nabı Hak, cüml..miz.i davi altına alınmu;, şoför yakalaıııa- !edilecektir. Gelen mallar arasın- daha ;ki, üç hafta kadar 

batımız kabnıştı. Haber aldığımıza yapılnuştır. Toplantıda, İzmirdeki " 
Türk muhafızlarına .,;;., g~i. topraktan yvetmış .. ve bir gün e>- rak tahkikata başlanmıştır, da mühi mmiktarda çuval ve kana.- de kalacak ve birçok •~' 

o-- göre bu alacağı tasfiye etmek üre- dilsiz ve sag-ırlar cemiyeti merkezi ed k · B k'l' i 
Onlardan (Biiğir) isminde genç ve lacak, yine hepimiz toprağa inti- * Galatada oturan Agavni Ni- viçe bulwunaktadır, mas ece tir. aşve ı ı 

gu"rbüz iıir ask~ ileri -lme6ini kal edeceğiz, şan Galatada Necati Bey caddesin- re Ankarada teşekkül eden bir ko- reisi Atıf ta bulunmuştur. Dünkü gördüğü gibi, ileride de ~ 
-.., o- misyon bu i§le meşgul olmaktadır. •~Jantı.da, İstanbul dtlsizl<!r ve sa-1 ~,_. d 

i=ret etti. Sonra halifeye dönerek: Deyüp, ıoö;>;iinü kesti. d<! bir kaldırımdan bir kal<lırnna ~,, K k d görüşecektir. Kenwam en 
-..-- M<!mlek<!timizde iken tatili faaliye\ J gır· lar ceını'""'tın· m· iz:mı·r~-kı' mer-1 an OCa arasın a l"- · t• te ·ı e - Ya Eınirülmüminin!.. Kılıcı. Hiç bir icap ve lüzumu yokken g..çerken 1063 numaralı Eminönü- ,- = .... at ıs ıyen gue cı er 

eden ve paraları bloke olarak mem ı · d ı · t k.(e 
bu delikanlıya verebilirsiniz. Çün-ıJıalifenin söylediği bu sözler, dinle- Bebek tramvayı çarparak bMJından leketimizde kalan Fransız şirket- ke>ıe bağlanması görüşülmüş, idare Samatyada oturan ve ter.:üman- :ere-.::~ ~:1..:e=y•ll kü, kuvvet ve cesareü. tekııJire a-ı..1 yenlerin pek garibine gitti. Fakat yaralamış, yaralı kadm tedavi al- beyeti seçimi yapılmıştır. !ık eden İbrahimle beraber yaşadı- . 

J ~ !erinin alacağı bu paraya karşılılı tir M ·ı h d · tir ~: 
bir gençtir. bunlara, hiç ıcn-, hiç bir mana tına alınmış, vatman yakalanari< Körlerin de oemiye~ alınmaları ğı K<!ti adındı>ki kadın evveHti ge- · umaı ey emış 

tutulacaktır, be be · tile•- ·Burada gayet ciddi bit, Dedi. veremedi. tahkikata başlnmı:ıtır. bUSU6Unda yapılan bir tıeltlifte mü ce ra rce epey ıç """ sonra ti 
- '--'- J · · İ ile memurum. Memleke e Halife, derhal !ıJbcı BA,.;- ?er- O sırade, halifenin cariyesi, bir * Be§ıktaşta Asariye cadde. .. ....., s hf ka k d 1 ev enne gıderlerken brah.im ·bir 

,,~~ a e r a 1 n ar nalışaları mucip o~tur. Bun- liikııdar eden mütekabil Jile di. aralık başka bir odaya gitti, geldi. 2j) numarada oturan Hüseyin kızı miktar daha içmk istemiş, Keti __ ;ı 
N " Ata ı bir t •-~-- dan sonra, iki hafta evvel yapılına- •-· ı -'--·-~ 'ht'l" ık !er üzerinde Millter Çö,Y. - Seni, kenctinM huırust :ınuhef;ız Elindeki bohçayı, halifenin önün- az;,e r yo un arallDWUJ muuı o muş, aruuu mua ı ı "' ç -

•~~ sı mukarrer olan, fakat ekseıi~t ile' . 1 ğer devlet ricali ile görü 
nasbetlim, Daima, benim bulun- de açarak: karşı tarafına geçerken şoför ..,...,.. Sahte sterlı·n suren mış, ' iSİ de birbır erire bağırmağa ·o 

hasıl olmadığı için yapılamıyan ve gece halkı raha'!6ız ve sükuneti susuntb Mister Ruzveltı duğum odpnın laıplsııııda beltliye- - Ya ilmirülmüminin! .. Bugün pan Karapyanın idaresinedki 4167 mümessili olarak hareke! 
ceksin. bana getirilen kumaşların arasın- numaralı kamyon çarparak muhte- dört ecnebi kadın ve düne kalan toplantıyu nihayet ihlıil etıneğe başlamışlar, yakalana-

·ı-;.ı· teyim. Dedikten ııoııra, Biğirin maıqına, da bulunan şu Hind ipek!isini, size lif yerlerinden yaralamu;, yaralı tevkı·f edı.ldı· verı~ • ..,. ır. rak dün adliyeye verilmişlerdir. d aııı 
, __ , - Harbin ne kadar ev .,,, 

on misli fazla tahsisat ila'1e etti. takdim ediyorum. Bu beyaz ku.maş- kadın Beyoğlu hastahanesine ""-' Sultanahrn<!t birinci sulh ceza mah- hakkında hiçbir fikrim yol<"' 
Aradan, beş gün geçti. Bir gece tan, kendinize bir gecelik yaptırı- dırılmış, şoför yakalanarak tahki Şehrimizrl<! sahte İngiliz liruı Fiat mürakabe komisyonu kernesinde yapılan muhakemeleri amafih harbin akıbeti b ._, 

halife Mütevekkil, yine dallı:avuk- ruz. kata başlanmıştır. süren V<! sahte Holanda pasaportla- yarın toplanıyor sonunda !içer lira para cezasına hiç <!ndişem yoktur. Anıer', 
!arını etrafına toplamış .. şarap iç- Dedi. rile Bulgaristana, oradan da Fia't Müralı:abe Komisyonu yarın mahkiim edilmişlerdir. tihsali 1941 nihayeti ve ı9'• 
mekte idi. Halife Mütevekkil, kumaşı eline Ö 1 Ü m memleketimize giren dört Jruıinin Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde yetinde azami noktasını • bl 

Daima olduğu gibi, çalgılar çalı- alarak dikkatle muayeneden geçir- yakalandığını ve Sultanahm<!t i- toplanarak bazı ihtikar hadiseleri Belediye talimatnamesine tır. İstihsalatırnızın ço~~ ~ 
yor .. rakkaseler oynuyordu. Ve, ha di. Sonra, sevgili cariyesinin yüzü- Eski Gümrük NazırLarından merhum kinci ceza mahk<!mesinde t<!vkif e- etrafındaki tahkikat evrakını tetkik riayet etmiyen toförler hem ani, hem uzak vadeh f 
li!enin (Kabiha) isınind<!ki son de- ne bakarak: Ramız Bey zade ve Islanbul Belediyesı d'Jdikl<! .. yazmıştık ı hasıl edeecktir. l\tüdafaaY• t 
recede sevgili cariyeı;i de ortada - Ya Kabiha! .. Cid<lerı güzel ve ı murakıplarından ve eski .gazeteci. •rk.a- ı , rını .. . , . . , ı ederek ."e. bu arada ayakkabı fiat- Muhtelif şekil '1e suretle bele- eden bütün sahalarda yerıi_"" 

ad 'd b' k F k b b d.ışlarımızdan Naıl Görehn peden mul- Polıs ve Muddeıumumılik tah!G-ı !arını goru.,,,,.ektır , eli b t t 1. t . h" k- , u"~ dolaşıyordu n ı " ır umaş. a at en u 0 . . t' s· .1. .-- · ı Y" za ı ası a una namesı u um kabiliyetleri seviyesıne '!f , , , . ga ohılıye Nezare ' >cı ı ahval memu-, katını tamik etımiş ve evvelki gün Ö ., . . . . · , .. 
(Kabiha), (çirkin) demekti. Fakat hedıyenı, gecelık yapmıya kıyamı- riıı komi>yonu iıı.ahğından ınütekaitı1 ik' , b' 't do b' , . kuz kesıp aatan bırıaı l ıerıne aykırı hareket ed<>n on uç ye çalL~ı~·oruz.• 

- B t k b h N . G.. 1 . 1 ğ '~--~·- ıncı ır grupa aı sya ırıncı f" 'f . , ~ o cariyeye bu isim, fovkalade gü- yacagım. unu, e rar o çana eyır rure kısa bır hasta ı ı mu~.._ I . , . . . . . yakalandı şo or yakalanmış, haklarında ceza Gazeteciler, ~~". esının ~ 
<el olmasından kinaye olarak veril- sar. Hazinedarıma ver. Kıymetli r•hmeli rahmana kavuşmuştur. sorgu hakımlığıne verilınıştır, Bun zaptı tutulmuştur. hakkında kendısını "kıştı 
ınişti. Son derec<!de hissiz ""' kalb- ~yalarım arasında saklasın. Öldü- Cenazesi y.•rınki Salı gunü saat ya- !ar içind<! Ma.rt..n San<lez, Yakop Ü'';üdarda İnkılap mahallesinde sa da bu bapta hiç tafsiJıil • 

, nmda Bogazıçınde Bebekte Yalıbo:run-ı V •-t J f p k k oturan Kasım oğlu Ali Vuralın ay- f'h in eler le valdt geçiren halife Müt.evek güm zaman, bana kefen yapsın. da 168 numaralı yalılanndan kaldırıla- ays'. Artoka...,u ar, oze o e .a. istememiştir. Maama ı :il 
kil de, bütün hayatmda bu cariye- Dedi. cak ve öğle namazını müteakip Bebek Okekinyadan başka beş t.e çok gu- nı mahallede Hü~niy"1lin evinde Nafia Vekili dün reldi nin en ziyade muhtaç oldU•ı 
den başka hiç kimseyi sevmemişti. Cariye, o kadan müteessir oldu 1 camiinde namazı kılındıktan sonra Ru- zel ve genç kadın vardı. Sorgu ha- kaçak olarak öküz k<!sip sattığı ha- Nafıa Vekili Ali Fuat Cebeooy alitı hakkında yakmdau ıe ~ 

Her gece içki meclislerinde gü- lı:i, hiç hlr fl!Y söylemedi: 1 melihisar Kayalar kabristanına -...,.. kimi bu kadınlardan da dördünü ber alınmış, Ali, )"ine bir öküzü dün sabah şehrimize g..lmiştir. Ha- ta bulunduğuna şüphe yo1'1' 
rültülü hareketler ""' çılgınca Jlef" - Cenabı Hak, biz,e 0 günleri dilecektir. t~vkif etmiştir. Oto.mobil ile tevkil k<!stiği sırada suç üstünde yakalan- ber aldığunıza göre Vekil bir kaç· kinin ziyareti <le İngiltereJ' 

Merhuma Tanndan rahmet dil.,., ke- '1 . l d. p J' 1 'ki " k'I t bul k " " • ..ı.ft· 'zde k !arak Velı:fıl . h " k rd ın eler! vakit geçiren haliie Mütevek- göstennesin. d.,.li aileşine ve arka.U..ımız Naile ta- haneye gönderı mış er 1r. o ıs ve mış, ı yuz ı o e unara ı:m.ı- 1 gun ..-.~ı:mı a ete yetı şa san gorere ya , tif 
kil, bu gece pek sakindi. Her gece Diye, halifenin ayaklanna kapan ziyetlerimizi sunarız. Müddeiwnumilik şebeke hakkında- sadere <!dilmiş, Ali hakkında ta.ki- ait bazı i§ler <!trafında tetkikl<!rde ferini bizzat takdir etme' ı 
söyledıği azametli ve mağrurane makla iktifa etti. (Devamı var) ki tahkikata devam ..tmektedir. bata başlanmıştır. 1 bulunacaktır. hareketler murnfık ve nııı~' 

tün Amerikanın Büyük flr' ._1, 
ya yardımı ciddile~tirnıe1' • p 
sundaki a=ini gösterıı'e,.ı 4 
Mukabil cepheden Alm8ıı; 

yordu: yürü kızım... rak okudu: Satılık yalı ... 
_ Katiyen ... Bakın hele şu ak- Anne, doktorun yalısına bak .. , Hayatında esen karayeller, yal-

Ed•bi Rom••ı: 75 _______ ,, 

Ç©fQ)©ıfil VuD<dln~o lınıza getirdiğiniz şeye . ., Ben alış- Yağan kar<lan, yalnız önünü gö- nız kendi yuvasını yıkmakla kal-
gınım ... Vallahi halimden bo~nu- rerek yürüdüğü için etrafına bak- mamıştı; etrafını da bırpalallllf, 

dum. Süleyman bu, nelere göğüs İ mağa vakit bulamıyordu, Döndü, kırmış, zedelemiş, dağitınışti. 
Yazan: MAHMUT YESAR/ - germedi, Cemil Kıizımm yalısına baktı. İ•kelenin loş bclr.Ieme oclasında-

- Haydi, artık gidelim. 
Nigar, bebeğini de beraber götür 

oıek istiyordu; Sadiye, «ben Sllna 

daha i)' isini alırım• dedi. Bebeğini 
ürlatıp attı, Kaçmak istiyordu. 
Gençliğini hatırlatan bu yerler; 
annesi, dadısı, kocası ile beraber 
raşadığı odalar sanki eanlanmu;, 
lisana gelmişler de onu çağırıyor
:ar, yanlarına çekmek i!>tiyorlardı. 
~lerdivenlerden kosarak in<li, hah· 
çcnin büyük de111ir kapısı önünde 
durarak Nigarı bekledi. 

Süleyman ağa, çömelmiş, Nip· 
rın eldivenli ellerini tutaralı: öpü

yor, yüzüne, gözüne sürüyMÔU: 
- Küçük HanU11cığım, bari 9eR 

söyle de bu yaz, buraya ı«in ... 
Bak beaai bıırMla yetİJQ !Pili lunk· 

tınız .. Al.,.. üste para veriyor da Sadiye, onıın telaşına meyusane Küçiiciik bahçeyi aylandozlar daki tahta sıraya oturarak, bir tür-
huralara hava tebdıline geliyor ... 1 gülümsedi: kaplamıştı. Duvarla ayni seviyede lii gelemiyen vapuru beklerken, 
Sen hele gel de bak, nasıl canlı - Ciliyorum, dedi. yığılı duran karlar kapınm giin- dişleri çatırdıyor, kirpikleri yanı-
canlı ko~arsm, oynarsın ... Sana, ne Sonra, çantasından çıkarıp ha - !erdir acıhnadığını gösteriyordu. yordu. Nigarın yüzüne bakamadı, 
salıncaklar kuracağım göreceksin .. zırladığı bir lirayı usulca Süley - •Balkona sarılmış sarmaşıklar, par- 1 ağlamamak için başını ç..virdi. 

~~a, kalkarak Sadiyeyi etek - man ağanın eline sıkıştırdı.: , 
1 ınaklıkları sökere~ yer,e düşmüştü., _ 2 _ 

Iedı. .. .... , . . _- Allaha J>in~a~ladık Su~e~man Sadıye , hayretı zıyadele~erek, Satmağa karar verileli aylar geç 
- Allah onırr:ıniizii :ııyade e!sın, J aga . Bu hafta ıçınde konaga gel .. bakıvordu Pencerelerde stor yok-' t' • · L -Jd lı d 1 ı . . . . . . ·· . .. .. . · - ıgı llil e ya , ne ense sa ı anu .. 

sız lı<!nım ~enılı ndele~ıınsıaız. J Muhakkak scnı gereceı,pın.,, tu, Saçaklardan ~·arı kopmuş lıir 1 yordu. Sadiye, önceleri Burhan 
Şu~ada sayeaude sayelenıyoru~ ... , Süleyman ağa, yerde.a ael8mlar pervaz tahtası, rüzgar salladıkça Şevketin kumarda kazanmağa baş
Sag o~un, va~ ~l'.'8 .~a. yıne veriyoır: kaplamalara vııruyor, kuru bir ses ladığını yalıyı satmağa hacet kal
ııehneyın. .. B&mıluıı, gontil arzu- Emredersiniz U.aımeti'ım, çıkarıyordu. E'1in kapısına bir u- madığını zannetmişti. Fakat ıw., •• 
ıu.. Yokııa §il eüeakta eturmam başöstiine, diyordu. cu yırtılmış beyaz bir kiğıt yaplf- sı her gün parasızlıktan şikiyet e
••ili.met! .. 

İnce toz gibi kar yağaıağa ha§· tırılmıştL Kaiıdın üz.indeki yu:ı diyordu. Sadiye, içhulen çıkılma 
Sadiye, hakikati ayliyenıecli: 

- S... N": ataıına gel artık Sft
~ymıuı aja ... ltlflll bua4a bamt
mll ~,aç.. 

Süıe~ ..., allerila wıılııli· 

lam .. tı. Nigar1J1 eli.aclea tutarak güneşten yağınurdaa minip sol - bir muamma haline giren bu, yah 
yürüyerdu. Kapanan demir bpo- ml14' uaktaıı. ekıınmuyordu. Bah- mes..lesinden bir şey ıınlamamap 
ıwı sesiai ürpererek dinledi: çenin kapıaını iterek karlan açb, başlamıştı. O zamana kıHift hiç his 

Yolda, Nicir birdealoiM dtml.: bacakları cliıılerine kadar gömülü- setmediğ:i bir mahrımtlyet içinde 
- N~ir, _,. thuıohııı.f llqıli 7orchı. Merdiven.ia öniiııde wa- ya§lYorlardı. Burhan Şevket; laa· 

• 

uıu..- <ili :::;ı. Padişahın bu iradesi Ü- tü. g=e\ RU6 • 

nın, dükkimlann birkaç aylığını 

birden kırdırarak almış, hepsinı de 
kumarda kaybelmişti. Evlerine mi
safir dav<!t edemiyorlar, ziyafetler 
vereıniyorlardı. Sadiye, kendi-,iu· 
den ziyade koeasının bu mahrumi 
yetlere nasıl katlanabildiğine şaşı 

yordu. 

k -~· · b' · t• t "h sr• enuısıne ır ıs ına J?a ıı.: 

dır ve bu dayağı Sovyel 1I 
bulduğuna kanidir. . ;I 

Filhakika on bir ikirı<1~ 1 
Moskovada imza edilen •it~ 
li, hudut tahdidi ve ticaret ,ı 
desinden bu !IOnuncusu l}taı"1ı 
cali nazarında Ruzvellin 11 ,hı 

b
. . et 

hareketlerine ır nevı ıd' ı 
gördüğünü, iyi bir talip çıktığını s. RusynAlmanyııya, mat l• 
söylüyor, bir hafta sonra oınuılnrı- ğlındıın daha ı.iyade, harP / 
nı silkerek: •btiyen yok ki .•. Za- cap eden gıda ve iptidııl ~ I 
ten kim alır? .. Bedava versen alaa teslim edeeektiT. YapılacJI~, 
yok i}te .. • diyor, eline l"t"" şey- melelerin hacimleri ıni1'.•• 

·ıtı· !eri kırarak bar bftr bağırıyordu. marka Joaliğ olacaktır. B1 
0
1 

Ne zaman yalı mesele.ini açsa 
Burhan Şevket kayıtsızca dudak 
bükü'1eriyordu. Bir gün dellilları 

Baıka bir gün •yüzdük yüzdük buçulı: milyar marktan •ı p 
kuynığuna geldi. Yana muamel&- w ola11 buğday irsaliil• 

1 
,, 

yi bitirip pey alacağız!. diyw, lılı· ıarar elunmaktadır pctr<' 
k

. ..... l 
kin ert<!Si aktam, Sadiyenlıa «pey deni yağlar hakkında ı • " 
aldın mı?. sualine, aimnı açarak ahhütleri de zikre şayandıf~r'j 
laayntle bakıyor: • ae peyi? .. Ben; leriıı vereceği •aİr ıne"11 1 -1~ 
pey filan bilmiyerum. Git işiae! ..• 

1 
p3mıı1<, kalay, mangan"' ~ 

cevab!Dl veri;yerclu. (O...- nr) (Detıcımı 6 ~ 



rbest lrlanda
i stil ası 

nazırına göre 
hlike geçmemiş .. 

. 26 (A.A.) - ~: 

in gazeteciltt eostitüoıünün 

k>plantumıda ııut.H< !l(jyli

rbeet iri.anda devle-ti ıa,,e ve 

•unat nıwn Lernaac .......w..J.e 

;İr ki: 

kaç ay evvel, p<!k vM!fl ıbir 

Almanlar Paris 1 Hindiçini Siam 
polis müdürünü m u h a re b e si 
tevkif etti 

Tevkifin sebebi 
malum değil 

Vichy, W (A.A.) B B. C • 
Öğrenildigine göre u~un zaınan

danberi Pari5te polis mıidürü vazi
fesini gören Langoren Almanlar 
tarafından tev'ldf edilmiştir. Sebebı 
henüz malılm değildir Langeronun 
Pariı; haUı:ı arasında büyük bir nü

İki taraf henüz bir 
anlaşmaya varamadı 
Vichy, 26 (A.A.) - D. N. B.: 
H :ıdıçını • Ta) laııd hududu üze

rinde muharebe faaliyeti hakkında 
Fran.-.z müstemleke nezaretinin 
teblıği ile ala.kadar olarak, Fransız 
hükünıeti mahfillerinde . u beyıı-

nalla bulunulmaktadır: 

fK:DA f 

Galiba sıra İtalyanın ... 
Y-: Nizamettin Nuif 

Almanya ı-uraya saldıracak, bu· 
raya .aldıracak derken ıaliba Cer
nıen sürülerinin Tiro11et'den ~ 
indiğini ve Alnıanyanın İtalyan 
\'İznıeAİDİ aya 7wa çektiğini göre -
ceğiz. 

On giıudenberi muhtelif kay· 
nalı.lardau gelen haberler, Alman· 
,vanın İtal)'an hududuna ll.>lrar yığ 
makta olduğunu bildirnıekte ısrar 
cdiyord11. Balkanlarda blr takıın 
erı:lizeştlere geçmek tasa,·vurun· 

İS.,.. ANBULDA 
TRAMVAYI 

DEVRi ALEM 

-
Tramvay, yokuşa doğru, 

1 

1 
1 

ray 
Darendeli Hacı V eiiye 

- imli meseles;! -

•Diu·endeli Hacı Veli. iıuz86iM 
ikidir bana mektup ı:onder~ıı biri 
,·ar. Gazetelerin fahrı imla h0«..·a .. 
lıA;nıa )·eJteoen bu l'..at . aııı .. ~ılı)or 
ki lıaJi nıa,l dano:ı:u ecllidc:nÜ\.t:tZ• 

ge' in kİIH'.'<.('~:İ •kİIHl'!-.lle vytinİ «ze) • 

tUu. ~uJebı •&ehleb ~eriyi «giı·u• 

b , b' 1 1 · ı ı· d )azn1ak n1intanı •nımtcn• entari -ara ası QI 1 naz 1 naz f 1 er ıyor U,. )İ •anten• yazma taraftarı ... •'a-

Yazan: Mahmut Yesari 
' kat, bu adam köhne dertleriııi y&ll· 

ıııak için, koskoca matbuat me)'da· 
ııuıda bcudcu ba~ka i\larko Paija 

Ak~aın, saat yedi sularında... - Dukkan~a çırak yok .mu? bulamaını~ mı ki hunluı bana )a• 
Dükkiınlarm kapanına zamanı. · lliı cocuk var amma, lx'Cet·e- zı) or? İçin keliıııc•i yanlı~mıJ. 

Karaköy durak }eri, karınca yu- nıcz. doğrnsu •içlin mü~; altın dc[:il, 

. Bu ~bl<e geçmiş midir? Iıuu ,·•niı. 
----o-----

Fransa. Japon tavassutu bahsin
de lizungelen her şeyi yapmıştır. 

Fransanın Japonya büyük elçisi, 
Japon hükUmeti ile müzaket'E'lerin 
ne surı-tle yapılacağını görii meğe 
memur edilmiştir. Bu esnada Fra.n
samn Bangkok'daki maslahatgüza
rı da Tayland hüktımeti ile temas 
halinde Jı:almaktadır. Fakat muha-

da bulunduğu rivayet edilirken 
Alman Başknmandanlığının Şima
li İtalyaya asker yığması muhtelif 
tefsirlere yol açllll§tı. Bu meyanda 
bilhas•a u iki noktai naıar akla 
en yakın iki tahmin olarak ileriye 
~ürülüyordu: 

vası gibi kay · ıyor. Bindiğimiz - V ktındl' açıp kapamayı be- •altun muş ve bunları için. altıa 
•Y"§il - Po.>ta• arabası, oDolmuş- ceremiycn bir Ç ıcu.,.ı, koskoca duk- 'eklinde \azmak cahilane bir ha· 
tur• bayragını Ikyazıtttan Ç<'ktigı kiını nasıl cmni~·et ediyorsunuz'/ reketmi~. muhabbeı k lime j •ıne-

geçmernt§ olduğunu sanıyo

Bir kaç hatta veyahut bir kaç 

a buhnın, buhranla -.ıuber 

çol< büy<.ıl< bir leh-

ispanyada seyllbın 
yapbğı baaarat 

ıd, 26 {A.A.) - 81.Herıt: 

lngiltere deniz
altı tehdidine 
karşı koyacak 

Fakat lüzumlu teçhiza
ta sahip olmak şartile 

halde, her durakla, ıki kişi in<or.>e, - Emniy<'tlı çocuktur lıabb•t• ş<'kliııd,• )azılmah imiJ. 
altı kişi biniyor. Arkada~ı da tasdik ediyor. fakat biz cahil \c )·erııu malıimal-

Arabalann (H~cmi ıstıabi) leri- - Açık gozduı. Mti ;terılen ida· lı muharrirler bunları bilmediği • 
1 - Almanya , Arnavutluktaki ı ı E- re etmes.ni de bılir ıııiz idn bu yanlışları ·apıvormu • 

İtalyan felaketine bir merhem ol- ne şaştığınız kadar, yo cu arm • ' , 
lıistikiyet kabiliyetleri• ne de gaş- Ortadan. irı bir ses yiıkselc:«: ~uz. Onun için bize kar~ı teesı;llf. 

mak kararını vermi~tir. Fakat ya-
1 

_ Araba. rnx!eıı kalkmıyor• ten başka elden ne gelimıi ! 
pacağı yardımın Balkanlarda yeni ma ısınız. 

A b K .. ·· f.i rke ag"ır Yandan sarkanlardan biri cevap E o· d ı· H y li •coınplication. lar doğurmasıaı da ra a, opruy geçe n - Y ar"" e ı acı e ' 
. t ed"' . . . lamıstı. Karaköy palasın onüne gel- verdi {m. ],. m-··-•- .. ı·nde ·- h .. ·ıa elli uı em ıı:ı ıçın askerlerini Italyan - ~ 

mede.n Zınk•! dedi, durdu. İlen- - İlerideki arabalar da yerlE>rın-toprak.larmdan geçirip İtalyan u- yıl gerilerde dolapyorswı! Buna 
sıtalarile Arnavutluğa sevketmek de sıray~ dizilmi~ arabalar, biıi.e- de .>ayıycrlar yıllardır imla ve lisan i~lerinde ..-

o evaletiııM TA1f8 nehnDin Londra. 26 (A.A.) - Amerika 

rebe faaliyetine nihayet vermek 
bahis tne'VZUU olamaz. Hindıçini ve 
Tayland hüldl.metleri mutabıık ka
larak kıt'alarına ateş kes emrini 
vermedik~-e hudut ü..eriııde çarpış
malar muhakkak suret~ devem e-
decektir. Müzakereler de ise bu saf-

niyetini güdüyor, viye çan çalıyorlar. Arabaların bile ·Ycnı geien iki ort k., endışeye lıının bitenin ve olaha da olmaıı.ı, 
2 - İtolyada memnuniyet.i•li - kalabalığı ·ökeı:nt>clikl~ri anlaşılı- düştüler:. . bilmesi lazım eelenia kati~ ea (~ nd; ~rmda 11144- Birleşilc Devletlerine hltabwı rad-

. haya henüz vanlmamı~ır. . yoı-. - Yakıt geçıyor. kında delilsin! 
ı bır çok n.olıt-laıv\a ~ yodııı bir nutuk söy liyen lngiliz 

--~·--- kerlerin lı.ara gömlekli komitacı - Hafif hafif yagınur çiooeliyor. r- . ? u<.İnci mektubuada birinci melır 
ırın artışı, bilhassa meslekten as· A -· İnip te, bi.r ot mobile binsek 1 •L· 

tmı.'lln Şe 1-tt-ile deni• ticareti nazırı Cro. MCiunle Fransa müstemlekat la.la W""'J"ne--ıneLte V- anlaşama· ka sahanlık, soluk alınanuyacak mi. t b ) th t • )d • ... _._ 
loM™fUI:. Bn: J<a.ııbada 40 dam~tir ki: nezaretinde '""""' "~ " ' Arabanm tekerlekleri gıcırdam~, u Ull a m~ e mış o uıuu ,._ 

makta olmaları, halkın, kı"lı'scnın· hale geldi; rüzgar bile işlemiyor. -ut Y- ~- t ~ M-L 
· de ınu.ç.a iat yo5. •İngiltere, tıecl\i1A1ta malik oı.-
uşı;e .. n_. :ıa} il •artile, denizalttla.-ın tehdidine Vichy, 26 (AA.) - Stefani· 

""'"" doğru ilerliyordu .Gelın •n -arıye - ça ıyo...... -· 
ve sarayın da askerlere müzahcre- Tramvayın durdugunu degil, a- y<>nb...,.. .b. 

1 1 
' 1 ıaut bir yaıı.sıucla niçin •Katlılı.r 

· ~ o tur n;x..- bua • Eski -''-6-1-1-= .. f tt · · Cha . ..,.,._ halrim obıbllecektir. Fırlıat in~ mu3..,.U """' mu e 1 -
te amade bulunınasi Almanyaya ğırl~tığını hisseden .kalabalık, ka- ara! 8 . 

1 ~ ~ n~z 1 ::z ;· k ed l yünd<>• deaıemif te •Kadıkö7de. 
ltalyun bir ihtilal veya bir hükfı- ra bir bulut gibi akın etti. ki 0 a ' a 8 ap 1 en Yo - de•iJ diye luzıyenua ve it&e yal· 

-ıuıı111 renin, Amerika fürl<!Şiık Devletle-1 t.enet de Gery, müstemlekiıt neza-
. · d · t · el ··ııah--"'-- ,._ reti kalemi mahöus miıdürluğüne nnın en us rıy ınu ~- ın-

met olarbeoi arife.inde bulunduğu- İtişe kakışa bir hücum .. Fakat, cu; nız, bunda bir1111 haltluıa, çilalı.ii 
dı ·· b d d yanı - Yine g,,,. kaldınız! dedi. ' ı, ~-..LL" nu san rmaktadır. italyada faşiz- bu sıkı hucuma, ara a a a - -, aslı •Kadıköy. de&i •.......öy;ioo 

' anın Yeni Zellndaya 

ettiği ilk deniz aleteai 

ton, 26 (A.A.) - Birle-

tiyacı vardn. teym edilmiştir. 

J)<>mokrasinin bütıin imltbali, Peten Amerika elçiıi 
geniş bir niabel.te, siz Amerikalila- t«efine ziyafet verdi 
rın, endüstri yar'liıınına ve lBtihaa-

· · h'I Ortaklar, tclıiştalar: d d ıtt mın ın ı illi ile yerini alacak reji- yor. ür. Falı.at Mahmut 0110, a ... •a • 
· t ·ı 1 · · h · kı - tık durakta inelim. 1 '--•L• mın ngı tere ile bir münferit sul- ki taraftan bırinın ucumu - !ık ve aee e ile yııı.m"ltır ......... 

he kalkışması mihverin inhilali rılacak. Bu muhakkak. Gelgelellm, Duraklarda inilmiyor ki! lb!nili- İmla lşiudeld öteki fikir ve U.tek-o 
demek olacağından Alman Başku- hangisinin? yor. Ortaklar •Daire• de, bil' gay- !erine gelince onları& hl~ ""'ıııütil• 
n•andanlığı ilk işarette müdahale- Arka sahanlık kapısına salkun ret giısterip çıkmak istedıler, Fa- rür taralı yoktur. lata vereceğiniz sürat ve enerjiye Vichy, 26 (AA.) - Maretal Pe

bağh bulurunaktadır. Dünyada, A- ten, Amerika Birl<>şilı. devk!tlerinin 
ınerika BiFJeşik devletlerinin Y11J>8- büyük elçisi Amiral Leahy şerefi-

ne bir öğle ziyafeLi vermiştir. Ziya
ı Oki:Rııı Avustcalyaya da bileceğine yaklaşabdecıek biı· tarz-

fett hariciye nazın Flandin ile hah 

E<'ikanın Y..nl lA!<lımdaya 

igi ılk deniz atapıı;ı blıgün 
gelmiftiı·. 

ye haıır bulunmak kararile bu salkım asılmış yolcuların kolluk- kat, rüzgar gibi içeri ürüldükleri İyi i mi a&isim ,,,.. oe yap, yap 
kuvvetleri Tirol hududuna tah~t !arı arasından olacak, içeriye iki halde, bir türlll dışan çıkamıyor- kendine yeni bir imla ı.- bM 

etmekte4ir. yolcu daha girdi. lar: . . ta, kırk elli yddaaberi d~eıı.t. 
iz ale§eııi. tayın edild'lğıi.ni da ve nı~da geıni inşa edebilc-

riye nazı.cı Amiral Darlan da hazır 
bu\\ınmuştu. 

Berlin - Roma mihverini' i•tiye- Arka sahanlıkla, isyan var: - Bir otomobıle binecektik. olan yeni imliıyı öiJwı .... 
rek veya iirkerek katılmış olanların - Dolu beyahu! - Bu saatte, otomobil de bula- Melı.tvitwMla ltelilıat, meliılttıt a+ı Canııeyin )W<W.. Cam- cek hiçbir meıı:ıldı'.et yolrlıılr. Ejler 

8 geleceğini söyleıniştır. um11111t harp 19la da da devam et-
Bir Slovak • Macar 

anlapnuı 

İtalyanın inhililinılen sonra Ber- - Yer yok ... mazdık. . . 1 filiıı fribi keHmel-erle biru ıla i • 
ti-· ta-bi olmakta devam etmiye • Yolcular arasında •ıkışmı< kalmış Tupebaşında ıneınediler. Araba, 1 . 'd' 1 ... _ lı. li 

atikan mağaraları.oda 
arkeolojik hafriyat 

an, 26 (A.A.) - 9' • ni: 

llWljjKal.arJllda Adleolo-

ıvat muvaff:aki,..tle <Maon 

. BuilHc~n <*>'ıbı• gar
Cornaha sokağının yanını 
Roma imperatodan dı!Yri

eski bir mezarlık "" ilı:i J"!l"

icli nı.eydena ç>lıwılımft•r. 
iöıııe Sai.n~.a ıe 'ia oese 

bu menrlı&ıa tMıaedflcMti 
lııtedıiı- . 

= ' .. .. .. erıye ııı ıyor ve ..ra a ... e • 
cekleri, hatta Mw;solininin devril- olan biletçi de, gırtlağını yıı'arca- Galatasaraya doğru suıulurketı or- ..-ini balı.aıt• eMrek çok yakı§ık.· miş olsaydı, Amerii<anın gemi inşa

atındıııki randınıe.nı, haıtırn bida
yetindekinf' naza.-an a.ga:ri 20 mis

lı fazlalaşacak, yani ı;enede 200 bin 

tonil&t«lan senede 4 milyon t.onılA

loya çWıc&ktı. 

ıne&i akabinde 'bugünkü esir Fran- sına bağırıyor: taklar, göğüslüyerek kalabalığı yar sız bayağılıklara da ~ıyenua. 
Budapeşte, 26 (A.A.) - S1>efani: saıwı zincirleriai bparmalı.ta tek - Ye ryolc, Baylar ... Yer yok! malı: ıatediler. F1tkat, yararn8"dtr. A7ıphr :a.1 Hacı Veil, i..U -
MacariBtanla Slovakya arasında •aniye tereddüt etmiyeceji mey - Yeni giren de, <Eski tabirle tam Tramvay, ,c;.Jatasaray• da durdu. lesiDi INıhaaa e4erelı. l&U iMa ptıdo 

bugün milliyetlerin hakları mesele- danda bir hakikattir. B1lDuu wı 1 yerindedir: Fürceyiıb dühul olan• İııınt* i•liy<'nlaı-, bağırıyorlar: ye ılölnnet pyet kötü INr !.an • 
!erini tanzim eden bir ınu.kavel~ bunun gibi, Yuuanista.aın Araa • iki yolcu, kendilerine yer açınağe - İneceğiz! kettir. Kullandıim DaretMleli Ha-

Hemen Mrlıu, geçen harple de
Dllıılt.ları.n tehdidinin öeüne yal
ru:ı harp gamıleri sayesinde geç;.l-1 

imza edilmiştir. vutluktaki zaferi yüzilnden, !lk uğraşıyorlar: Bınmek ıstiyeııler de :kapoyı liOl'- cı Veli iallli tabii '!Q'dunaa bir i· 
günlerde tered.tllde düş.ınüt olan - Müsaade edin.iz Baylaıı... luyorlar. Gelgelelım, yanda aııılan aim41ir. Bakilı1 isim ve adnıitni nt-Yuıroelav kabin•inde 

yeni tayinler 

mii oldu{ıuııu ııaıımıştır. Fakat ha- Belgrad. 26 (A.A.) - Avala a-
~ bu tehdidin önüne. bilhassa ı jansı bildiriyor: 
Aaıecilı:a Bi.rley>k DevJe.tlerinde ı Ayan azasından ve sabM: na.ıır
muazzanı .ı:nilderda yen ı gwniler lardan Frank Kulevec devlet nır 
.iaşası ..ayesin.de geçil~ır.. 1 zırlığına, devlet nazırı Miho Krek 

baaı Balkan memlelı.ellerinde his- Zaten herkesin sinirleri ayakta, izbandut gibi iki herifi yerlerinden çin yazmıyorsun da ıısekt,..lanıs 
sedilen intibahın Berlinde eodip ellerinden gelse, tepineceklec: kımıldatmak kabil değil. altına bu uydurmasy• Mı by11-
doğurmal<ta olduğu da inklr edi • _ Müsaade edelim aııuna, nere- Ortaklar, bağıradursunlar: yorsun? Eter imla ve ılil ıneııeleo 
lemez. Binaenaleyh bu ihtimaller· ~? - ineceğiz! Yol verin. terinde 11 Jı.adar ken<l.iae ıtıv-1 • 
den birincisi kadar ikiacisi de ,. _ Biz. tek ayak iiatündıe duru- Biletçi de heniız &ri<a sahAnlıfa yOl'8U gel lrir gün tlı.daa ldareai-
ikincisi kadar birincili de alda ya· yoruz. gelebiktUJIİ ne tle ııeırinle flfahi lı.oınafııba. 
lwı sayılmalı.taydı. Kaldırımdaki kara bulut, araba-! - Baylar bilet!., Şunu da söyliyeyı.. ki, - p 

o TL A R 
de Maarif nazırlığına tayin edil
miştir. Yeni l'Kl.Zlrlar, ~ 
Tııevetlroviç hu:llU'UDda yemin et
mişloodir. 

Dün ııelen haberler, bilhassa yı zorluyOl'; fakat, artık araba •Hac Tramvay, Galtasaraydan da bllı: Uba lılr~ gün öMe tlı.dam ve Soır 
Loudra radyOfiuaUD verditi bir ha- mi lstiabi• sini lıulmuftu, riU«ir ınıştı. Ortaklar, li"§trdılar; . Telgraf idarehaneoine pllp enıda· 
loer, ilı.inci ihtimalin artılı. bir tah- gibi sokulan olmadı. • - Biz Gala~ar~y~ ı~. ki yuı i§leri mll4lirlerind\,n birir 

a a"' 

küçllclik tabak lçiaııle İl( 
e taaeeiai nıaae olualt 

u 9Klen<!e mahaHui ııMla 

elerinia pahııbllimı ileri 
lı. (i7atlıınaıı zam ia&e -

nenaotla başını alladı ve: 
Rakıyı ıııeı, palıuma ıe

ikleri bu danılııalı. damla
D\eulcre fiyat umııu la· 
n etlenee yerleriaia .,u ta· 

eri her ı.a.t.ıc eitencedır, 

. değildir, dedi. 

teneke 

peynır 

17 bia 

pe ·oir meselesi hak• 
da hilli bir karar ,·crıleme• 

· e olarak bu pt"~·nirler 

le? 

iz de tuhalswız yahu!" 
da so ulaca o) mi? Ka • 

Verllın eve k dar kiıOene
ler, işte bukadar 

Vnive raitede 

ni,f'nitf'n 
D. ark.11 

m rkM bina· 
b r saluıı ınsa ... 

tlilmeoiııe kanır ,·erilmiş. bu
rası (1!51) kişinin .istialoıaa ki· 
fi gelecek ı;ekiJde )'9pı1Kak -
mi§. Burada lokaala, guino, 
dinlenme yerleri filin bollu-
nacakmı,. 

Buna Nan-Hanın 

cam sak.ıldo: 
bina 

- Gc!lçleri kııJ>vehan~er • 
dea kurtaramadık. Şinıctı kah
vehaneyi Üniversit.ye sokma
ğa kalktık, dedi. Kim ne derse 
desin, ben belki ~ bfıılıyı.ıa. 
Bu ilerilil[i :wlıyaıuamalrta 

wazur ıurülmeliyim, dctli. 
Naaıl 

buldunuz? 

Dua •V• grupuııun ı.ergi

sinde Burhan 1'opralı. •D, sa· 
natkarlarile onlarıu misafirle
rine iı.aı ve lkranı ettı. Gaze
lerilu en elit e.rı:ı.ı i geıdiler. 

Sonra d:ı: 
- Ilu) urun yeınego, 

ğe, ded ler 
içme· 

Sofra ha ında aj(zı a koca
ınan hir pastayı ·erl~tmııck

le nıe gul olıın k rıkatür t 

Cemal dire sordular: 
- ergn ı na ıl bul ıınuıı? 

Ce nal adır tluuımağıı 

~alı uak: 
- Vallahi, de<Lli Elıftc idiın. 

•Ye• d ler, yiyonıı. (Elif) 
ile ( ) nin arasındakileri pr
mqe vakii balamachm, edl. 

** 

ineç · So.-,et müalureleri 

ınia hali11den çıkıp bir realite mer- Araba bir türlü cHareket. ed-e- - Biletlerinizi g~lim. le Jrir bafka meseleyi Ucıuşan ıat 
tebesine vükı;eldi"'"e hiai iuaodJr· · 0em' -•- .. ahan'-'~- daha - Bilet almağa vakit oır-iı ki.. . , .. ~ mıyor. ""'• on s ...... . . . . elnııyasıa! Eter öyle iM, lMa ıkind 
mıştu. •Hava payı- var. Biletçi, ı.ös dinlempıi; beınmı Di· _. ... b·-•- '-""-lriitiln av.ıp elın;• 

Stokhohn, 26 (A.A.) - Halen k •~ ee.tı· .., - .,_ "" ""' 
Bu habere giire, •Toriııe ve Mi· Yeni gelen ilı:i yolcu, anca ...,, · .. 

1 Sovyetler Birliğine ait bukınan sa· liııo'da meslekten yetişme, yaai:cSirk.Jerdelcl •Yılan adamlaro da - Hep, böyle denır. . . . 
bık.~~~ :ı,wnı;.ur;:e~l:.ı nezdVı.- bakikatea vatana ve millete ba&b görülebilecek bir elast\ki~ten, Yol kesen ızbandut ~hl iki herıf, larıma*n! Orada, ythltınlt• br-

oldua. ÇllHil bisitn Yahut ial6 ' 

delri ""'.""'. va ı ı ~ ar ~ olan kategoriye mensup ınüsellaJı tramvayın dıfına .kadar tafan kala- Taksimde ı~ !erdi. Iki ortak. ta, tı loahsetmek auretile -rl(e bia 
ııelelerı nbır bel sucetıne raptı ıçın 1 kuvvetlerden bir mübim lnsau, Şi- balığın içinde, <Birer yer• buldu- aııkalarından indller, Drk.kııt ettim; h.,....lıM MRÜ4 olur<lua. 
Şubatta Moskovada başlıyacak Sov li İtal htalı'f .,.._,_1 . 

1 
artık teli@ ettnivOI', ikofmuyorlar-

ına yaauı mu ~ r-nu eno.- ar. -
yet - İsveç miızakerelerine ~k de isyan etmişler veya isyan eına- Yer .Bt.ıldular• ya, art-ıl< el>raft.- dı. 
ed~ek olan İsveç hey.~ti tayin o- releri gö•termişler. Bunun üzerine ki şikayetlere Jrulırk asmıyoclar; Hakları da var: Battı balık, .ven NOT : 
lunmuştur Hevet, bugunlerde M06 Alman ordusuna mensup bazı ü , kendi aralarında konUfUyorlar: gider~ 

Mah-rııııt YESARi Ömer Hayyam i ·ın mektup rön-kovaya hareket edecektır. 11iteler süratle müdahale ederek _ Çok geç kaldık. 

Suriye _ İrak hudut gerek Torino'yu ve gerek Milauo- _ Ben, sana, Jakırd:ı;orı uza.tnı&, 11!!!!!!""!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!-t J deren oku~ ucuma: 
müzakereleri yu işgal etmişlerılir . Hiçbir luıbe- dedim. ispanyada bir haydut 

ri tekzip edilemiyeıa Lonıira rad- _ Pazarlığı yanda bıra.laımaz· 
Bevnıt , 26 (AA.) - Hududun lOSunun heuiiı milli istihbar ınü· kurtuna dizildi 

dı.k. 

Ben, geçenki bir yazımd& •Hay. 

i.ki tarafındakı çayırlara koyım sü
rü!ennin geçmesı hakkında Surıye 
ile İrak arll6lllda miızal<erelere baş
lanwı~tır. 

esseselerimiıin resmi tebliğlerile _ Pazarlıktan kıuandıgırnm ce- Maclrit., 26 (A.A.) - Stefanl: 
11ihai bir ~ek.il almamış bulunan za verip kay~. Toledo civarında bir kasıtbada 
hu son haberi, Japılaıı müsademe- Yen! gelenlerin konuşımal. arına 

1 

Martın ısmiııde biri kurşuna dizil- Ulunaym onu adeta tam bir mu • 
lerde üç generalin i;JdliğünU de kulak kabartanlar oklu. miştir Bu adam kızıl reıım zama- tasa\·vıfadan gösterıneei üı.erine 

yam. ı ·ın katı bir şey yazmadım. 

Zaten kati ibir şey azacak salibi.· 

yette bir inse.n değilim bell ... Ben 

Jl 

tasrih etnıekt•dir.• - '"'A" kaldıııı1. otom-0bıle bı- nında bir --" cınayetler ışledıg· i ~ 
Kral Boriı Alman Mimarisi ""'' '"" yarı latife olarak ne tam ir tasav-

. . . d j neydiniz. •ı nasyonalıstlerin zaferındeıı sonra vufçu, ne tam bir maddi -zevkç~ 

Sofya, 26 
Kral 

En k~V\'ellı Jta~~ 811 or uların - _ Uzaga gidPcek dcğılı . bu mıntakadAki dağlarda haydut. 
dan birınin ) üz bmden fazla esir • . ,_, . . . ld belki ıkisi ortasodırl demıştim. 

. . 1 .. .. ' - Daha ıyı ya 1 L:ıstıkıen es..,. luk ettığı ıçın ama mahküm ed 1-
ellı hıne ·akın yara ı ve olu ver -

nda Kralıçe de diği bu . nlerde Maje te Negiiı;'tin me m diye, uzağ~ gıt.mıyorlar.mi l~ştİİiİİr.iiiiliiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİıiaıİİİİİİİİİİİİaİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıo•.mc•. ıİKu. g: öğleden so gu ' . • - O kadar uzaga d.ı değil. 
ı . 'udan hududundan Habe.!j1&tana j id k , 
· marı.;i Sergı .nı j , - Nereyt' g eceo ınu: · o 

daldığı, • ıtn· de t.ıl)au Somali- Yarın M E 
Bu ~ergi, dün sa- . 1 d • 1 - Galatasarava ... md, , ha tar ı ııı an ıı;gal .... a a•m 

. . - t i11iz çok mu acele T ,. 

sergisinde 

(A.A) - D. N B 

Sinemasında 
Bükrqte oldürül 

Alman binbqııı 
1 
dıld gı gun lkrlmlo Ronıavı ·'" • 

inç ddı.sıne dundllrmil olan in • ı Dukk nı kapıyacağız 

1 
ilız Somalısınde demokrası ordu· 2!!2! 

l':a büyült ti< rllalerlnl yanlan Yıhlıı ... 
"Ye sinem&nıa ~n aet'U• k.Mluu 

MARLENE DIETRICH lamın ko ar adımla ılerledik.leri 1 ni goze \'l.lrmaktadır 
V • 1• 26 (AA l D B b ı •ıınlerde hal an tayyarecll•rı Bari 'Vlu olinı bugfuıhırde bit, JA fES STEWARD - MİSHA AUP.R 
ukrC'şte mııkas• a lrur gide 1 ııın tan arekrile bır r ıkl r a • enı nı an daha ıcat edıp n ~ lıe.ııber isiz bor rzda yarottıklaıı 

Ku-mıey Hnba. Hellm t Dö- bantı memleketi re kaç klan bn- n lbC'!ıni k nd ıno t v ıh etlı o" SA 1 N ŞE TA 
jrım:ın cenııtt t dür Oğleden 111ınl rde llal ad n elen bıı ha Zıra böyle kııhkorı bit' htt.ıınf' • 
sonra, Vt""1ltıd ff>rk M arı.-ı bt-rler ınuk d r uf rın e11 nlk· t n tar hte bir benzerm< ra tla • ı 
ğında bity k kon menısiınkı yıı- bin tahmınle n ula madıgı dere· malı. mwnkun değildir 
pumıştır 1 ced hır kolay tıkla ide ıl etı ı N~ Nadi vetlı '8rl<ılar fi lını~.ı., yırcıl•ri &•!IYedeet!ktır. 
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ir mektubun hikayes~ .. 
)'- a z a n : M. Sami Karay e i -~ 

u sefer de yeni criıerin nizamsızlığı ve itaat
sizliği ve dev etin idaresizliği tamamiıe belirmişti 

ve 
iklısadi 

mücadele 

üstünluk ıernkbı h 
ra A uup· nd. iı 
halkına k. ı tatb ~ 
kar ıl.ı:Iı ab: ı<a bt~ 
müesc;jr olamamıştı· 

naKliyatını sekteye 

kullanılan mukabıi a 
rı J 939 harbiııdekı gı 

tesirli bulunmu,,ordıJ. 

Nakleden: Faik Bercmen 
Petro, Azak kalesini ve Kopan yip devamı, bir <urette bu fikrin hedt~ile elot ettıgi Kabarta> i'tık 

---------
Hava kvkalade sıcaktı, sırl>ahtan 

berı dolaşan kara bulutlar, bır fır
tınanın kopacağını ilan ediyordu. 
Arıııırra e.!Il kuvvetli bir rüzg~r. 
tozla beraber, ormanın kuru yap
nklarını da bldırmakl.aydı Vadi) e 
ıiogı·u bakılınca, buJ.ıtların arka
ıtmd:ıı kih kaybolup, kah görünen 
'iliiın altından bİI' ..A.ıaimieema• 
net ve daha parhık bir ~ide ııe
p!ebihyocdu. 

:Llıi aıne)e, sabahtan beri uğraşa
r.ıı. hiliı dewemedikleri ke.tane 
ağacından biraz uzakl~ hır me
fel'lD ıöilfe~ yorgunluk gider
mek niyetile oturdular ve lroll'llf
ıınağa koyuldular. İJ.k sö~ başlıyan: 

- Böyie havadl& bu iş te ~>ekilir 
ıoi? dedi. 
Kalın kaşlaTı, lı:ımnzı bryıklarile 

"' loer' halile biT dağlı olduğu anla
.,ıan bu i§çi, nasırlı ellerini, arka 
ceblne sokarttlı: bttyi'ık bir mendıl 
çıkarıp terliyen alnını sildi. Daha 
ince yaptlı oları ari<adaşı: 

- Bu bard.alc içer mi&n? d:i)'E' 

-.lu, ve "ricadaşm>11 cewWımı bek-
lemedıen te6bd.erı bir bardak dol
clwrup u.ttı. 

Her ikisi de bil'&E daha amlen
dik'oeıı soııra yeniden çalışmalı: ü
ııere;rken yajnqur yağmağıı başledı . 

Bvhıtlarm 'ltlziyetinden gelip geçi
eı ~ anlaş.J.an bu )'Qğınurun 
clmmesini beklediler. Bir çeyrek 
90nra gömleklerinin ~Harını aıvı
)'ll:rtık baltalar.mı ellerine aldıler. 

Orle.lık l<arıımıadarı evvel ifler;ni 
bitirip ıneybaneye uğramak fırsa
tını bula.bileceklerdi. Bir Jlci bal
ıa darbe6'ile koca kestane ağacı çı
tudıyaralc devrildi. Cansız bir hal
ele yen oerdiği koca göYdenin kar
flliında hiç bh' teesstic duymyaın iri 
yapılı oduncu homurdandı: 

- BiTaz dahe dayansaydı oanı
.,ıza okuJ711c•ktı. 

Sira ikin<!i ağaC8 geldi. Devrilen 
bu kestanenin Jrokünden çı&en bir 
lı.iğ.rt iltisini de durdutlu, iri yepı
bsı: 

- A, bir mektup! Bizde talih ne
rede! Burum yeorıine bir define çıık
eaydı ! dedi. 

ha ... Seviyorum. Haııretine daya. 
fakat Parise gibnek mecbur ... I\('

ni >'enden ayH'.. yalnız değilim. 

H<>men döne ... ve yakında SE'vgil ı
lerin en gü .. , Olan sana kavu .. &a

kın ... 

Toto• 
Toto döndüğünde bu mektu

bu almamış olan J.,ju ile araların
da ki'm bilir neler olmuştur? Ka
dınlar Jıemen kendileron.i aldatıl

mıi zannederler. 
- Bana bak, SE'nce bu Juju n06ı 1 

bir şeydi acaba? Sıska mı, tomlıu ı 

mu, esmer mi? Yoksa sır ışın mı., 

- Bana kalırsa bu Juju gelip 
burada mektubu arayacağına b~
'kasile dalga geçiyordu. 

- Ne olursa olsun, kest11ne aifa
cmı m<>ktup kutueu yapanlara 
Allah akıllar versin! 

- Aşıklardan her 'l"Y '(>eklenir . 
~amalı. 

Zamanla sararmış ve solmuş o
lan bu mektubun hM<aye6i pek ..,_ 
iri idi: 

• Viktor Hügo'mın, kıskanç sev
gilisi Jülyet Drorıe bu mekıl.u bu al
manu~tı. Genç kadın, sevgilisinin, 
her za'™ln bukıştulıları o sairin, ıs
sız yere, artık gelımiyeceğini bildi
ren bu yazılardan ~la hab"rdar 
obnamıştı. 1834 yılının slC1lk bir 
gününde oraya giderEit ,airin gel. 
mediğini gören genç kadın acaba l'l<' 

kadar hırçınlaşmış ve a•abileşmiş-
t
., 
ı. 

Halbulci o gün Hügo, mühim bir 
iş dolayısile Parisc gttmek mecbu
riyetinde kaldığına dair &eYg:itie;
rtl , hiç bir zaman >kna edememifti. 
Ve Jülyet, Hügonun o günkü ran
devuya gelmemesini, onun vefasız.. 
lığına hamlederek bütün hayatı 
müddetince onu affetmun.işti.• 

Faik BERCMEN 

cihetine doğru hayli araziyi bin iizerınae musırrane durdu. Iiılini orlacian kaJ<iırOı. Kabarth.} 

ym on ;kı muahedesi mucibince Elha,;ıl büyük Petrodan sonra zaptetti.Rusla rın Kabarta.1 ı zaptel 1 

zapteyleır.ı.ştir. Yanı, Rusların i>u, Rusyalılar Pruı mağli.ıbi,,etinden mesi, Tcirıd~r ı.izı rıne ilk hamltıe
ilk akı.;olarına ,.e istilalarına şuyle- kurtulmak içm oeh*"lli rx ırlı.kla- rini te~ı.il ediyordu. 

Ab1uka harbin neti-
cesi iızeriııde miıhim 
bir ı·cl oynıyacaktır 

ce boyun eğip gitmiştik... ra başlaıi.lar ve akla gelmedilc mü- Ruslar 0111 yüz ye1.miş be,; (H .. 
Neden sonra bin yüz yirmi üç dahaleleı~ tevetosül ettiler... j Ya:&an: Hamit Nuri lrmalı 

1175) senesine kadar tekrar, te;.-
(H. 1123) tarihinoe vuku"'ulan Bal Fa'at De\·letı' Aıı·,.e .,. af · 's 

v n • - ~a 1111 nı - rar hazırlandılar ... İkinci Kateri-ı 1914 - 1918 Cihan haroôn<le de-
ıacı Mehmet Pa;.a mı>harebesinde seaiğindcn. Rusyalılarla muhare -
".··nıanl.lar, Deıı· Pe•~~an ın· ti' _ b · l h na Rusya imaprat.ori<;eliğine geldi. nizlerin, vapuria naKlı~ at ehemmi-"" "'"" e etme!< en i tiyata riayeten içti-
kamlarını tamamile almak kudre- nap etti. Ru sya de\'l.,ıinin Prut Katerina, Deli P .. tronun va.si - yeti az değildi. Teknık terakkilerin 
ııni göt;term~lerken, aslen devşir- mualıe<le,ir nai<z ıçin vuku bulan yetnamesi mucibince harekete baş doğurduğu yeni hayat şartları, Av
me olan Mehmet Pasa, İmparato- teklifatı musirrasının kabulile tec- ladı. Evvela Lehıstana hücum ve rupadaki muhtelif milletleri ~ 
riçe Katerinamn ve birçok hedı - didi &ulhe mecbur oldu. mukaseme, sorıra da Osmanlılar ğalan ihtiyaçlar karşısında bulun
yelerin kurbanı olara.k Deli Petro- Sultan Mahmudu Evvel zamanına üzerine hücum edeceği anlaşıldı - duruyordu. Yine bu sebepler Av
nun muhasara altındaki orausunu kadar Rusya ile muhare>beden iç- ğından. Osmanlılar, Lehistana taar rupadaki nühıs fazlalığına ve top
ve kendisini halas eyledi. tinap edildiği halde A\·usturya d('V, ruzu iliıııı harp vesilesi addedecek- rak azlıgına göre gıda maddeler 

Eğ.,:·, Baltacı Mehmet Paşa. dü- Jetı eskı acdatı çıkarmak için mü- 1 ı .. rini iddia ile bin iki yüz seksen temini için köylerd.,ki ve kasaba
rüat lıan·ket etnıış olsayd:, Ru•ya- temadiyen üzerimize sald.rmakta j iki (H. 1282) tarıhir,de Rusyaya i- !ardaki halkı ekseri~·etle şehirle
yı tamamilc izmihlale d~urebilir- okluğundan, M.Uımudu Evvel A - lanı harp eyledi. rin meskunlarını da kısmen tarla-
di... vush11)·aya ilanı harbctti. Fakat, yeniçerilerin nizarnsızlı- !arda. bahçelerde uğraşrnağa. ça-

H 1. p t k ku R D ı Al lısmag-a mecbur etmekte idi. Sana-u asa, e l'O ya asını rlardı. u;~ a, ev eti iyeni.n Avu• - g ı ve itaatsizligi, cievletin idaresiz- • 
P hid 'l A k k ı · · ı h · yiin ilcrlenı<'Sİ t.1r~ada uğraşan zi-rut a namesı e za a ebını turya ı e mu areıxde olmaoınoan liği ıamamile btlirıli. Böyle düzen 

1 · t · · Je · D b·ı· tif d b. ,. ıı· "-· H raat işçileri ve müstahsillere nis-ve evve ce ıs ı u .. gı yer rı ev- ı IB a e · ın yuz e ı ... ı ( . 1152) siz bir a>kerle harp olamıyacağı 

1 t . Al ' ed t l' t ki 1 · d h l " , B betle fabrikalarda çalısan amele e ı ıyeye r ve es ım e me c benesın e arp i an ettı. u muha- anlaşıldı. Fakat, iş işten geçm~ti. 
'-- b h;hı..,· h .. k .. ınd h be t • · d R miktarını çoğalttı. Bu vaziyetin hu-.,.,ra er, ..,~ır u u arın az - re ne ıceoın e usya dev.eti Maddi ve manevi zayiatı mucip 
nıedemiyecegı taahhüdatı dahi Prut magluoıyetınin asarından kül oldu. sulü de Avrupa halkının gıda mad-
i.htiyar evlemi<ti. Yani, İmpa- Jiyen yaka\_., kurtar,p ve Azak ka- delerinden çoğunun denizaı;ırı mem , • Rusya askeri Kırımı ve Tunanın 
ratorM>e Katerina\.· a varıncaya ka- lesini yeniden zapt.edip Kabartay- . leketlerden get'rilrnesinc, satın a, .. ote tarafını bütün zaptetmekle, 
dar her şeyini Baltac: Mehmet Pa- !ar kıta,;ının dahi ileride istilasını - lınrnasına ve teminine amil teşkil mağlup olarak müsalaha yapmağa 
• 0 ya teslim eaebilmış· ti. kolayl"'tırma•k U.in idarece istiklıi- eyledi. Kanadanın ve Kaliforniya-..... ...., -,, meobur olduk.. Bükreşte cereyan 

lini De\'leti Aliyeye tasdık ettirdi. nın buğday istihsalatı fazlasının 
eden müzakerelerde Katerina Kı-

Rusya, bin yüz elli ilci muharebe 
1 

. t'kl'J bes•'-'' . başta gelen alıcıları. mü>tehlikleri rrrn n ıs ı · a ve ser. ~ını esası 

&ile. Devl~~i A]iye!e galebe çalmış sulh olarak ileri sürdü. Avrupa milletleri oldu. Avrupadakı 
ve istedıgı mu6alahaya malik ol-1 fabrikaların rnaınulatını denizaşın 
muş olmakla beraber, üste de A _ l Rusların maksad.ı me~danda idi. memleketlere, kıt'alara götüren, o
zak drnizinde bir tersane tesis e- Evvelce Kabartay ıotıklalı gıbı, Kı- ralardan gıda maddelerile iptidai 

d k d . k ti . . • 
1
, rımı da himaye ediyormuş gibi is- t t 1 C. ere enız uvve erını çoga umı- . • . . meva :ışıyan vapur ar geçen ı-

ya ve bu suretle Karadenizde do- ti.klalını almak, sonra Kabartay han Harbinde tahtelbahirler ve 
.. . . gibi bir hamlede zaptetmekti , . 

iaşe ve harp k''" 
şimdiki harpte iesirli 
luka sılahı haline ge 
hirler, Şımal H' M 
den başka Atlas Ok. 
valarında dolaşan ta) 
li mayn tarlaları va51 

sirli ve tehlikeli bir 
tir. İşgal altın<laki F 
dilen donmu~ etleri 
kaç vapurun İngilte 
lukasının silahı olan 
ri tarafından tevkifi 
halkı haftalarca et g 
rum bırakıyor a) nı 
lunan et, buğday "' 
maddelerini nakledetl 
purun tayyare yahu! 
maynlar tarafından 
hi İngiltere adıı '.arı 
da cihetinden ıes:rie 
mahrumiyetlerı· diiÇ 

Teknik silahlan k 
daha fazla, muharip 
neviyatında mühinı 

şılıklı ablukanın va 
veya menfi tesir 1 
harbin neticelenmes 
fakiyetler de esas t 
hususunda ısrarda 
gömıekteyiz. 

Hamit~ 

SovyetR 

Fakat, Deli Petro bir fikri cihan
girane ile meydana çıkarak Rusya 
devletinin bütün dünyaya galebe
si ve alelhusus Dev !eti Ali yenin 
imha,iJe İstanibulun zaptı sevda -
sında bulundugundan, o yolda dur 

madan çalışıyordu. Ve Deli PetTo 
vasiyetnamesinde ahlafına Devle
ti Aliyenin imhası ve İstan bulun nanma vucude getırmıye başlamış- · rastgele tarzoa Şımal '"' l\laıış de-

tı. Çünkü, Rusyalıların Devleti A- Kırımın .Devleti A~ıyed. _en git - nizlerine dökülen torpillerin tahrip Macarİsta 
bzaptını. ktaydeyl~işthi. Pdetronun !ive hakkında olan fikirleri a<"ık- mesı ma<ldı ve manevı azım zarar- tehlikelerine maruz kalmışlardı • 

u vasıye name.;ı meş ur ur. · .. ' ı , 'd' c ·' d 
. . . t .. Ruslar Osmanlı ulkeı.inde bulu- arı mucıp 1 ı. Kırım dkıncıları Kara Avrupasındııki muharip sa- Slll a 

Delı Pelronun vasıyetnamesı or- . . • . . _. .. .. De\'leti Aliycden ayrılıyordu. Ka- . . . 
ta b

. Ş k 1 . d /nan hırı.stıvanların hamilıgı susu- bık Almanya, açık denızkrdekı In-
ya LI' ar mese esı avası çı - .. .. . · radEnizin şimal mıntakası elden . 

ka .1 ld Ç" kü' p t nu 112erıne alın!§ bulunuyordu. gıltere ablukasından ba•ka muha-
rmıya ve>ı e o u. un , e - . .. . . . . . gidiyordu. Cenı..bi Rusya ile ala - . ' ,. 

ronun ista-'-ulu zaptı \'a-ivet' bu" Ruslar, ·hın yuz ellı ıkı gahbıye- k k .1. •d H-ı· R 1 sım Çarlık Rus ası ve Fransa Cum-
ıru ~ J ı - . . · amız esı ıyor u. u asa us a- . . . .. . 

tün devletleri harekete getirmişti. tınden sonra, Osmanlı Imparator- rın bu talebi felaketti. hurıyetı, Italya krallıgı ıle Asya ve 
luğu dahilinde bulunan hıristiyan- Avrupanın kara aksamından dahi 

Bu yerleri yalnız Rubyaya kap- Devleti Aliye, K:nm t"klıfini ka-
l d A !arın haınia.i oldu_tıınu ileri süre- muhasara edilmiş bir hale girmiş-

tıramaz ar ı, vusturyalıların, In- ·bul etmedi. Ma~llıp ve perişan ol-
gilizlcrin, Franı>ızların <İa bu yer- rek onları Devleti Aliyeye karşı cluğu halde Ruslarm b1, teklifine ti. 

ler üzerinde 
Petro ôldu, 
devam etti. 

iddiaları Yardı. Deli iııyana ve şaJuıvete tahrik ile uğ - red cevabı verdi ve tekrar muha- 1939 harbirı<l" açık denizlerd<>ki 
raşmıya başladı. İngı'Jetere ablukası, Nazi Almanya fakat vaoıyetnamesi rebeye b8§ladı. 

Birkaç yüz S<>nedenberi Rusyaya sının Okyanuslar ortasında bulu
Nihayet, muharebe bin yüz sek-

Doğrudan d 
telgraf muh 

na b aşl• 
Bı.ıdape~e, 26 (A 

ajansı bildiriyor: 

27 iıı:iNciıc.ANUN l!Ml PR:aarte6i 

.ıı.oo Ptoaram 19.15 Müzik 
8,03 Ajna. 19.30 Ajans 
~1R "füzik 19A5 ?\ılüzik: 

ı . .a ı:v kadını 2v.ıs Riid)'O Gaz. 

Büyük Petronun açtığı m..,Jekte 
ahli,fi:,rı ı~rarla devam etmişlerdi 

Büyük Petronun elye,,m Lenin -
gnıd'da heykeli mevcuttur .. Ko -

hiıkim olan Altın.ordu Türklerinin 

tecavüzlerinden bizar oldukları i-
9in, Kırım Türklerini vesair Şark 
kabilelerini Devkli Aliyenin <hima 
yesinden çıkarıp kendi eli altına 

sen sekiz (H. llB8) seneoine kadar nan memleketlerle ithalat ve ihra-
sürdü. Ruslar Tunanın beri tara- catına set çekm~tir .. Fakat Avru
fına geçerek Şumııuda Serdarı Ek- panın kara abamile Aı;yada vazi
rem ordusunu muhaı;ara ettiler ... yet aynı değlldir. 

Macaristanla Sov> 
ra&nda 21 Kiınu 

dan doğruya telgraf 
başlanmıştır 

Bu münaoebetle, 'J# 
car Ticaret Nazırı "i Böyle ı;öy.kmmc·sine rağmen, bir

den kağ>dı ihtim&mla alıp açmağa 
uğraştı. Arkadaşı: 

12.~0 Proaram 20.45 Müzik munistler, imparatorluğa ait 
almayı ve bu suretle Osmanlı kuv

ne var, ne yok yıktıkiarı halde, 

Vaziyet çok fenala.~tı. İşgal altındaki Fransa istihsal3- yet P. T. T. Halk 

sipki, telgraflar wd 
Bu telgraflarda. iki 
telgraf ve yakmda 
telefon muhaberatıtl 
ket arasındaki iyı 

takviye edeceğ'ıni ve 
!iği ile Cenubu Şa~ 
rasında ve Macarı• 
leketler arasında seri 
berat temfo eylıye 
ettirmişlerdir. 

- Ne biliyor.un, beık!i Jıağıdm 

içinde definenin bulunduğu yer 
yazıhdır, dlyoe cevap verdi. 

- Öyleyse yarı yarıya paylaıı
nz. 

Kağıdı açınca biT sürü lıarınca 

ç>karak .kolunu sardı. Bu hakikaten 
bır mektuptu , fakat zamanla ya~
lar silinmiş ve okunması güçleş

miştı. Netıceyı be-kliven ince yapı
lı odııncu arkada~ma takıldı: 

- HalA oku~' nmadın mı? Oku
mak bilmiyor..an ver de ben .oöke-
yi.ın. 

Bu söze içt>rlıyen iriyarı oduncu 
k<'lımfleri heceliye h.e<.-elıye olıu

mağa ~!adı: 

SPvgili Jujum! Bugün seni gö
re Kızmıyacağını uma ... Senden 

BOYOK TARiHi 

U.38 
12.50 
13 05 
13.20 
18.00 
18.03 
18.40 

Müzik 
Ajna s 

Müzik 
Müzik: 
Prognilım 

Mti.ı:m 

MUıik 

2100 Mt.ı:.:..ık 

21 ~~ o Konutıma 

21.45 Muzi le 
22.30 Aj~ın~ 

22 45 ?ı.tuzik 

23.25 Yrı.ı-ınki pro. 
23.30 Kıopao:w:. 

Tiy;, trosu 

T epebatıacla 
Dr&Dl kıemUMla 

Ba aııkp.-. OJ"IUJ yokiar. .. 
Komecli kısmında 

KirahlK odalar 
17 İkin<'..._i.aum Pua.r\.tbi cWıtt 

........... -ı Z0,39 da 

ROMAN No: 116 

Deli Pelronun heykelini ve Kate-
vei askerıyesinin membalorm 
kesir ve Rusya diyarına cari Tür · 

rinanın heykelini olduğu gibı bı - h . 1. · • k 
km 1 

~. K ... ti neı· mu aceme<;ı se ını Kapatma ve ta-ra- ıı;; aru.ır. omunıs er ı 

. .· . . til için Kırımı ve ana mücavir ve 
Petroyu ve Kateı ınayı takdır e-ı .. lh k K b ·1· I' " · ·· lk ı · • mu a, a· aı ı S.Lamıye u e erı-
deı·Jer. k · ted' 

Ben, on ı.ene evvel Leningrad -
da bulunduğum zaman büyiik Pet
ronun h<.ykelini Neva nehri luyı-

larında gördüm. 

Büyük Petro ve onun ahliıfı Rus 

ordularını tanzim vr lensi.k ile uğ
raşırken bektaJjiyan ocagı Kazan 

kaldırmak, ı.ı:-ı.a ve namusa 'oeca

vüz etmek, milletin malını yağma 
etmekle meı;guldü. 

Çarlık Rusya Devleti Aliyeyi 

mahvedip istanbulu zaptetmek 
mabadıııdan katiyen vaz geçme -

ni zaptetme ıs ı. 

Zilcrolunan elli iki müsaliıhasm. 
mtiteakıp Ruslar, Yunani;.tanı ye
ni<l"n ihya edeceğini prnpagan<la
ya başladı. Ruglar, her taraftan ü
Eerimize çu!lanıyorlardı. Maksat 

gayet iışikar idi. Osmanlı İmpara
torluğu dahilinde isyanlar ve iğti
şaşlar vücude getırmekti. 

Esasen yenu;erilerin ve devşir -
me müstC"vliierin Devleti Aliye i
çindeki i6>yanları ve şakavetleri 

kafi idi. 

Rusya, bin iki ytiz "ili iki mua-

ce der ı~niz kimse sizi tekzip ey- - Safa geldin. Kadem getiırdün. 

lemez, sahiliten deyu tasdik eder- Hak Teala cümle güç işlerimizi 
ler. İnayet ve ihsa.ı edip tereddüt kereminden asan ide. Hele Kral, 
ve televvünü terkedi.p kaviyül - taburun bozup kalknıış, ııob ted -
kali> olun. Düşmanı din iç.lııde- bir ve tedarikler olnıllfj d"vu ha -

Bunun üzerine K;runın istikliı- tından, mahsul vermek hususunda 
li kabule mecbur olundu. Ve bereketli ~ayılan topraklarından 

><eş.hur Kaynarca m<ıahe<it.,;i akte- başka. Cenubu Şarki Avrupanın 

dildi. fe.,izli topnık!<.rının mahsulatından 

Bununla Rusya devl~ü Kırımm azami i•tifadelerin teminine çalı
;tiklalini almakla, Devl<'lı Aliye-. şıldığı görülüwır. Bu faalh·ett"n a
·i Balkanlarda kanatsız b•rakmış 1 lınacak neticeler beklenen tarzda 

oldu. Ru~lar Efliik ve Buğdan ü- olursa, Almanya ordusunun harbe 
:erinde de himayeye mazhar oldu. cı..vaın hu6usunda elzem olan ma
Ruslar bu muahede ile Osmanlı neviyatının bu yüzden geçen Umu
İmparatorlugu dahilinde bulunan mi Harpteki gibi az mukavemete 
hıristi~·anLırın hiımısi vaziyetine istinat ettirilemiyeceği hesabını çı
geçti. Hüliı>a, bu Kaynarca mııa- karabiliriz. 

hedeııı müth~ bir şey idi. Devleti Deniz ablukasının g<>~en 19 uncr 
Aliyenin tutar yeri kalmam~tı. asrın ilk on be~ yılında Napolyon 

Görülüvor ki. ÜS'lıanlı İmpara - Bonapart'a, Umumi Harp'te sab!!k 
torluğu kendı mali ve tebaasının Kayser Vilhelm Almanyasına kar
himayesini o.le Rusyaya terket - şı yaptığı kuvvetli ta;ir malİll'n-

ırıtşti. dur 
(De,·amı var) Bu iki cihangirll'k, fatihl>k ve 

sara edıp almakta meodü sei o -
!asız denildi. Anlar ise kış gelip 

bas>ı, asker ahvale v1İ·kıf olmuş -

tur. Biz kimin emriyle gıderiz de-

m;,,101". Bu sözü diyecek ""'1'l'>lln m<-

sinin terakkileri ve rütbeleri ve 
bahş;şleri verilsiifl, ,nalobulümd\ir. 
Hayır duamı alsınlar. 

Yeniçeriler deriıal şu euali sor -
dula.r: 

yilı, Maslahat itmamına say ile ber işittim. dır? - Ya ~~!erimiz nice oıur? 

Sovyetler 

Donanma 
danlarının 
maları d 

Mo&kova, 26 (Aft·) 
Sovyet dona 

lan Brasny Flotun 
Sovyet komiserle! 
Sonkanun tarHıh bit 
Amiralların, dona, 
•a müdafaa ~kils!. 
üniformaları de·· 
ünifomıalar bir 

Ya:ı.&n: M. Sami Karayel kaleyi tamamlıyalıın. Yapılsıın. Sonra, Feridun Beyi kucakladı, _ Ol şehir oğlan tahiatlidir. - Cümlebine ben kefilim. Baş taşınılacaktır. 
t-'-, pad;-hunız hazretleri gelip d ttı 'O'--- .. _ d ..,ı;., h"'~' fuerine, hemen ~""ı0~"'ımızırf di-Ferhat pasa: çerilerdi ... Eğer, ıru devşirme gü - ..,~ ..,.... ua e : ,...,.n..,., .,.,nı ser ar ........, UAum ,,..v ..,.. 

- Sen ödCJJsin, ne derdü gamın ruhu padi~ın öldüğunü haber al- yetışmektedir. - Sahibi devlete H..., Teiıl.i. g(irıderip bana koşun. Eğer SÖ'l leği yenne gelsün. Kaleye yeti!e- larak •Donanma 

&alar derhal ot;ığ ı l>ümayunu yağ- Sokullu, veliaht İkinci Selim'e kuvvetler vire. tuttuğu iiııan ola. söylerse, başm kes>p vezirilıam !im. zikredilmektedir. 
me ederlerdi. Hazinei amireyi ga- el alımdan haber yollamışt>Bir an Cümle din ve devlet umuru iiBtü- çadM'ına göndereyim. GörillUyoı' ki, yerı~ri bir tıe-ıa- y.de en yülrııek 

Feridun Bey oradan çıktı. &drı nim~t bilirlerdi. Bu. sebeple hazi-J evvel ııelip taht:'. çıkacaktı'. Feri - , ne dıışru, hep ana '.!>&kariz. Bu -- Feridun Bey oradan çWıtı. dır, bır taUJl~ ... Türk lmpMıı - olduğu üzeooe ~ 

var? 
Dedi. 

Riıbi (döraüncü vezir) Ahmet Pa- nenm kaçırılmasını JBtıyorlardı. dun Bey bunu soylemek mtiyordu.
1 

ferin net.icEBi behemehal böyle o- Ertesi gün divan oldll. On iki di- :~~:h:nı:yi :'-ec~~.kttrilet dıibir. rütbe ve ÜJl".ıı 
fan ın çadırına girdi, selam verdi. Feridun Bey Ahmet Paşaya fU A.hmel Paşa, mukabele elti: lacak idi. ek1 ._. d lru ld n-~ "" ~ ...... r i vır ça ır ru u . .....,v,et er- yapmaktadır ... Bu devşi.rme nıfıu 
Ahmet Pa§a meieleye vaioftı.. cevabı vermişti: - Anın bunda gelmesi iyi de - Dedı ve ırözüne devam etti: kanı toplandı. Yemek yeocli, aı.-kcr soyguncud:ur... Çünkü, yabancı _ 

Dedi ki: - Sultanım, &izin böyle ~bir """'ı·r. Getürm' · .. d. İ il-'- Te~" d f b J "" 
8 - el.Sız, anın mu •r- - ııjaa ..,,ü aJ8 yarın ivili'!- aa ' ag amı,.ı. dır ... Onun mıiısi.liınan -'n.cu "-ır' 

- Karındaş. Yüreğiniz taştan, ""-. "' 
timurdan mıdır? Ne divan edecek ve tedarrl<iniz halka çok @i.iftügiı- !eri kımseyi beğenmezler. Katelan da yeniçeriye hemen kaleyi ıtınam Yeniçeri ağası, butfu:ı askere hi- maskedir... J?.oaııeıı miibliiınan!ıl!ı 

h 1. . ? Et . . • N ya bais oluı:.Hiç vüzerayi izam se- anresin bele hayır ola. Yarınlu gu- ellırmeg-e nımrnet eyliyesız. tabeıı şu sözleri ııöyledı: da bek'•'"''ıkttr ••• " ınıız var. t ıgınız ne iştır. e ,,,_ ........ 
- d 0 N ,__. . lef padişahlarına bunun gi.bi hal nü de ııörelım. Ferıdun Bey dedi ki: - YoJd~ıar! '"-ketJ:fı ~·-"'=lık yu..- anm"'"""' "" Kanun"ı Sü'-gunumüze ururuz. için .,..,.ıneı ~ v-• .--....- ~- .-_,..,_ ......., 

amıreyi defterdar ile gemilere ko- vaki oldukta ne güne hareket et- Feridun Bey oradan çlktı. Bıeşin _ Sultanım. Karındaş.m Rume- frlempenaiı hazretleri ~1"" .leyman devci gibi eı yüksek dev-
yup göndernıc,,,;iz? Olacak OOd ol- mi.şler? İrak değil, padi,,.aluıııız cii- ci vezir Mustafa Paşanın çadlnna li Beylel'heyisi hazretlerine iliik- ki berhurda.r olup yiisleri ak ol- riırwıde bile ık<ıca 'bir yenıçerl a -
du. Hele ben cümle eşyamı gönde- lüsıınd.a nice oldu, VÜ'Zera hazret- geldi. mü şerif ile çavu~ gönderildi_ ki ııun ve gaıalao -1barek ola. YN ğaso; yeniçerife: 
rıp h=r oldum. !eri neylediler? Şimdi ammei hal- Mustafa Paşa, Feridun Beyi, jÖ- askeri man.sureden her kimi i9tei'- daışllldarın tamam ~ 1<-.Yi tek- Başüştüoe.J .. 
Afımel P"§'lllın korkııığu yeni-1 ka pad~hwı• elhamdüllllfilı e;yü- rüc -iÖrmez bağırdı.; sen alıp kalei Boboiçayı IXllllha- mil et.ainler. Aa kek,,,. ... Ciilı.ioo CV.v- vıu-) 

tikasını Mıll< n 
güıı Bulgarisl~8 

p.:JacaktW', Nazırlar 
yerde halka nuıul< 
dir. 



Günün içinden 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bil) ük devletler asin balıklara 
benzemezler. Kuçük de\ Jetleri de· 
ğil. (Finlandi) n \ c Yunanistan gi
bi). ancak küçiilmüş devletleri yu
tarlar (Çcko lornkya gibi). 

Bulgaristanda ki 
lngiliz Elçi

liği Memurları 

Habeş isyanı 
(Baştarafı 1 inci sa~fada) 

Cephelere asker gondcrılmesı u
zerine hükfunct merkezinın garni
zon mcvcutu asgari dereceye indi
rilmiştir. Yerli askerler kaçıyor ve 
Hnbeş vatnnperverlormın tcŞkil et
Lıği çetelerle birlcşıyorlar. ltalyan
nr iki Habeş vatanperveriıun kafa 

f Almanya nere
ye saldıracak? 

Lord Harfaks'ın 
yeni beyan 

Vefa Galatasarayla 
- 1 berabere kaldı 
Beşiktaş lstanhulsporu 

4 - 3 mağlup edebildi 

Orduların 

]arı olan 

• asil kuvveti, \la ıta
ilahlarmın kuv' etinde 

------
Sofyayı terk etmek 

için emir almadı 
Sofya, 28 (A.A.) - Reuter: 

İngiltcrenin Sofya elçılıgi, elçi

ligın kı• metlı eşyasııun İstanbula 
Hakikatte mu aftcr Almnn or - gonderıklıgı, arşivlerinın Sofyada-

değil, gayelerinin kuvHlindcdir. 

• 
Lık m çlanna dun Kadıköy ve Şeref 1 bnsladı. San siyahlılar sa •lı sollu alon- dularmı d~r.dur~~ · güriindtig_ü ~i~i ki A~rıka B ı ksık Devletleri el· 

stadı rında devam cdıldl. Gunun en mu ıarla Topkapı kalesıni sarchlar. Bu taz-
1 
Manş denızı degıl; fnkat, lngılız çılıgine tevdi edıbn~ olduğu biıtun 

hım mııçı Vefa _ Galatasaray karşılaş- yik on b{'şinci dakikada ılk semeresini gibi bir milletin azınıdir. elçılık memur ar nın Türkiycye 
ma ı idı. Oyun Şerc! stndında yapıldı. verdi. Uzun bir vuruşla Topkapı kale- • gitmek uzere Bulgaristanı terket-
Hcr ık kıının da kuvvctu kadrolarla sıne havale edılen top a larn takıldı. Bu 
11<1.h ya çıkması oyuna bambıışka bir şe- gol Bcykozlulara bu bulun can verdi. Bu harpte, ) alnız korkak insan- mege hazır bulunmak ıç" n talimat 
itil ve.nnıştı. Fakat pek fıııla çalım y pmal rı sayıla- lari e\'\ elden öldüren bir mitral _ verıldıgi hakkında Almanların koıı-

llk. d kikalar biraz mutcvazın deni- nn çogalmasına rnAni oluyordu. Topka- trolu altında bulunan Europa-Press yüz icat edildi: 
k bır tarzda devam cttıkten sonrn pılıl rın da ara sıra hucwn k lkmaları tarafından ne r.cdılen şav altı.r ya-
" takımı yavaş ym• oyuna bfilcım oyuna oldukça heyecan veııyordu. Yır- Rad)o. 
ıy b l:ıdı, Yeşıl beyazlıların bil- mı be ıncl daklkada bır fr kık kavınan lnnlanmaktadır. İngiltcr nın Sofya 
sa sa •dan yaptıklnn akınlar Galn- B ykozlular Rcfıgin sıkı bir şutü ile . clçiligi, bu haberin, tam bir Alman 

ta aray mudafaasını zorluyordu. ıkincl ve kırkıncı dakikada da penaltı- Son ltııl~ an - Yunan harbi de propagandası haberi olduğunu kay-
Vefa tazyikini dikkntli bir mudafaa d n uçüncil gollerini attılar ve devre gösterdi ki devletler de yalan söy- deylemektedir. 

lle aUatan Gal tas:ır.ıylılar da mukabıl (3-0) bitti. liyebilirler, Fakat milletler asla. 

• H. Si M A 

sını keserek pazarda kazık uzerinde 
teşhir etmışlerdır. Bunun tek bir 
neticesi olmuştur: Habeşliler diş

lerini gıcırdatmışlar ve İtalyanlara 
olan kın ve garazları artmıştır. Yer 
lilerin kaçması ısc devam etmıştı. 

t.dis Abcbadan ayrıldığım za· 
man İtalyanlar g-eceleyin şehirden 
elli kilometreden fazla uzaklaşa

mıyorlardı. Sık sı.k İtalyanların öl· 
durülduı:;ü gôrüli.ıyordu. 

MÜHİM BlR YOL AÇILIYOR 

Hartum, 26 (A.A.) - R<'uter a
Jansının Habeşıstanda, Habeş va
tanperv<'rlcrı ) ımındakı n habm 
yazıyor. 

Balta değmrnuş bir fundalıktan 
geçer kcnHabc d •larına Jtadar u
zanacak olan 250 kılometrclık yo-

akınlara bD.şl dılnr. On d6rduncU daki- lkınci devre bqtan asa ı Beykozun 
kada Sarafimln çektığı korner SalAhnd- h kımıyeU altında cereyan ettı. Bu dev
dıni buldu. Bir lld çalımdan sonra çc- ede daha altı gol atan sarı siyahhlıu 
kilen şutil Hilsam adeta uçarak kurta- oyunu (9-0) knzanmak surctıle Vefa 
rınca bu emektar oy,mcuyu seyirciler ın •lubıyeU dolayısile bıraktıklnn fena 

En kuv\etli millet, birkaç nıil -
yoııluk orduları olan değil, tek ha
ini olmıyan millettir. 

(Baştarafı ı inci sa) fada) lun açılması düşman topraklarında 

dakikalarca alkışladılar. tesiri kıSl'lleft teUW. etmiş oldular. 

' 

(Baş tarafı 1 inci sa;> fada) 

«Bu taarruz içın ilç sahadan bahsedl
lıyor: 

c l - lngıtereyc lı:nrşı daha büyük ha
zırlıklardan onra yapılacak buyük ta-
rruz. Alnı !ar geç n yaz y lnız hava 

kuvvctlenle taarru le cıı. Bu sctcr 
denız, hnva ve karn ordul ının işblr

lı ıle yapılacak bır taarruzd n bahse
cl ılıyor. 

•2 - Akdenizcle lngıltercye karşı bil-
yUk ölçudc bır taarr muvaffak 

1ı k ıçı.ıı Almanı r I p nyanın ve bıl-
h sa Frnn nın ışbırliğını t{'mıne çalı

ıyorıar. Amerikanın Kolwnbıa radyo 
ı tnsyonu tarafından bu gun verlen bir 
hnb!'re gore Almanya, Fnstnkl Fransız 
h va ü lerının kenclı ıne te Um olwı

m ını \Işı hukumetındcn tJl p elmış
Ur. 

<3 - Balkanları 

ııctısadı bakımdan Almany nın aleyhine 
t c lH cdcce:ğı gıbı Ro n) a petrol 
kuYularının bombıd ıım_ ını da mucıp 

1940 "Hitler, harbi 
haziranında kayb tti,, 

V şıngton, 26 \A.A ) - lııgılız 
Bu~ uk Elçıı;i Lord l 1 faks dun 
Cord{'ll Hull ile hır n ıt urcn ılk 
göru~ıncsini ynı tıktnıı .sonra g ... ze· 
tccilcrc beyanatta buhııımus , e e~ 
ciimle demiştir ki: 

•Unıumı \'&Zil et hakkında fikir
lerimiz, birbirine çok ınuşabih bu
lunmaktadır. 

Bu harbin tarihi ) azıldıgı zaman 
şu cihet nnlaşılııcaktır ki Hitlcr, 
bu harbi, ft'ransaııın maglübh ctıni 
mütcnkıp İngiltere~ i i tıla c) le -
ınediği için, 1940 Hazıranında ka) -
bctmiştir. İngiltere o zaman çok 
Zn) ıftı ve A ı l' er uratle 
ıreket etmiı olsaydı, bizi maglüp 

edebilirdi.o 

Lord Halifak , bilahare, Ameri
ka B(rJeşik de\ Jetlerinin muhte • 
lif mmtakalarını zi arct cdeccgiro 
SÖ) lemiş ve demiştir ki : 

On altıncı dakikada yeni bir Galatn
aaray hilcumu esnasında F..nverle çarpı
i"lll Ari! aynğından sakntlanarak saha
dan çekikll. Bu surcUc san kttmızılılar 

Kadı.köy Stadında • 
Hükumet, memurları vazıfclerı emin bir munakalc hattının kurul

başına dönmüşlerdir. Fakat yeni rnası çok cür'etlı bir teşebbüstür. 
iş'ara değin hususi seyahatler ya- Bu yol ormanın içinden geçecek zorla tccavu de bul n un, 1 ter D:ıni-

k e un. a ato k a g'hına topla m rka cıbı hiç 1 h patlamadan ıaıal 

•Ne yapmakta oldugunuzu ve 
bize yardım iç.in 11e yapacağıD.1%1 
görmek istiyorum .• 

Süleymaniye KuımPaJayı 
yendi 

Bir lokmada, evvela ikiye bölün
meden, bir millet yutulamaz. 

ta edilmiş bulunmaktadır. Ancak v P r run ar r a -
h k · h b el uı, ııetıcc dal.llUl kendi nl<'yhıne ola-

hususi bir müsaade ile asker ve hü- nan cep ane ve as er ışte ep u- cak ve bural rdan ulınnktn olduğu mad-

Gazeteciler Lord Halifaks dan 
İngilterenin en stiratle ne gibi şey 
)ere ihtiyacı oldugunu sormuşlar -
dır. 

011 kış! kaldılar. 
İşin garip tnrafı; bundan sonra Gala-

kıimet memurları seyahat edebile- tadan gidecekti~. C:pha~c yukliı deler azalacaktır. 
ceklerdir. beyaz deve kafılelerı yerıne mo-1 cBalkanlara yapılacak her hangi bir • Oyuna Kasımpaşarun hAkim.iyeti al· 

tasara7 MkimiycUnln biraz dnha art- tında başlandı. Fakat Suleymaniyen!n 
mıs olmasıdır. Fakat bu da kısa sürdü. . 

Bu asırda bir millet yaşıyabil

mek için Fin gibi kahraman, İngi
liz gibi azimli, Yunan gibi cesur, 
Türk gibi metin olmalıdır. 

Yedek subayların sadakatini tes- ıtörlü vasıtalar işliyecektir. Kargı, taarruzdan evvel bu noktnlann düşü~ 
pit maksadile bunların Şubat ve yay ve oklu mıiselluh yarı çıplak nolccegı tahmın cdılcbllır.• 

Lord Hafikas buna şu suretle ce
vap vermiştir: ,...., ı lar ~..ı..- ldıla G 1 tas gayreU O)'WlU mutevazhı bir ,ekle sok-.-=a ı ..,.... .. r açı r. a a aray 

ild . rl H kk . . muştu. 
IR ataası bilhaSBa snnt or n ıyı ıyı Onuncu dakikada Altıntuğ sol iı 
marke etmiatl. Otuz. dokuzwıcu dılkika- açı 

Mart aylarında kısım kısım 30 gün yü~erce zenci kazmalarla otlar a· Rady.~ gazctcsi~ıin . yarı haber, 
müddetle silah lt ~rılmaları rasında yol aç:mağa çalışıyor. yarı mu talca ınahı) etınde olan bu •Büyük endüstri kudretinizin se-

da Mu anın yaptığı bir faulil hakemi BllAl sık~ bir şilUe ilk golü attı. Bu go
trikik ne tıeczfye etti. Ankaralı Fikretin !ün verdığl gayretle Kasımpaşalılar da
gcktiğl sıkı bir §iltü Osman biltun gay- ha güzel oynamıya başladılar. Fakat bu 
tetını: rağmen tutamadı. Top ağlarda.. devrede daha ba ka yı yapılamadan 

A. ŞEK.lP kararlaştınbnı~~r. ına çag Asker ikıt'alannın işi de çok ağır- neşriyatı, mihverin - isterseniz I· ferberliğini görmek ve ihtiyacı -

Hük. uAm"t f . . k d dır Yol yapanları düşmanın taar- tabayı sa)ııınd n yalnı:ı Almau~a· mız olan vapurların \e silahlnrm 
,... vazı esını sonuna a ar · . . . . b" il · · · · ed t ıu7.undan korumak ıçın yakıcı brr um da dıycbılırsmız; bu, dalın doğ· ıze ver mesı ıçın ıcap en an· 

Vefa (1--0) vaziyete geçince daha &il- (170) Altıntuğun galibiyetile bitti. 
r.cl oynamı;ra başladı. Fnkat her iki ta- Iklncl devrede Suleymanlye tehhke
rafın da gayreti ilk devrcnın bu şekilde Yi sczdıgı için gilzel oynamıya başladı. 
kapanmasına mAn1 olamadı. Ve AJttcddln ile Fethinin attığı gollerle 

v. ViLKi yapmıya ve isyan hareketinin baş· 
lıca mes'ullerini ortaya çıkarmaya 

güneş altında kalın ot tabakaları i- ru olur - 1) Buyük Britanya ada· da hareket eylcnlC'k ... 

çindc mütemadıyen devriye gezı- lar.ı da, 2) Al denizde, 3) Balkan· =============~ 
yorlar. ınrda taarruza geçmesi muhtemel Macaristan 

Ormanda hava h ucumlarınn karşı olduğunu gösteri) tir ki esasen, 

f 1 
. . d azmcimişiir 

(Baştara ı mcı sayfa a) . · 
Umumıyetle zamıedildiğinc göre, 

Ikınci devrede Arif tekrar girmişti. (2-1) galıp gelerek sonuncu obnkatan 
Bu devreyi ıu Gddlde hillAsa etmek ka- kurtulmuıı oldular. 

bild r: F enerbahçe, Perayı 
5-2 yendi 

Ifunat almak ve yardımımızın ne General Anto ak d · .. ncsco y ·ın a yenı 

surctl~ fazLalaştınlabılecegını gor-ı ve siyasi bir teşkilfıt hakkında bır 
mek uzere Lıgıltereye gıdıyorum. plebisit terti edecektir. 

muvakkat müdafaa tesısatı yapıl- ha kabir cephe de yoktur. Başvekili 
mı.ştır. Şımdıyc kadar düş-man tay· Bu uç cepheden ;> aJnız birincisi
yareleri gb ukmem~se de Habeşl r ne, ) ani doi,'l"udım dogru~ a Büyük (Bnştarafı 1 inci sayfada) Her ıJd taraf ta azam1 bir gayretle 

çalışmıya başladılar. Yırmi doku-

~neu dakikada Vefa mudafaası Fenerin akınlnrile gCÇ('ll ilk anlardan 

İngiliz istihsalini tetkik edeccgim y . h .. ,_}! 
. . .. . em u ... umetin hangi tarihte 

ve bu istıhsalın muessırlığını gorup teşk"l d"I w. .. 1 . de 1 . . . ı e ı cccgı henuz be lı ğı se 
düşmanın g<!lecc ,i ı.imidile ve on- Britaıı) a adalarına ) apılacak bir Macar Milli Müdafaa Nazırı Bart.. 
ları icabı veçhılc knrşılamava ha- taarruz., mu\'affak olabilirse, zafe· 
zır, bu müdafaanın arkasında nö- rin en kısa yoludur. ikincisi, i · 
bet bekliyorlar. pnnyanın ve Fran anın yardım mı 

bir penaltıya seb . oldu. Fakat SalA
haddlnin çektiği şutü Hilsam :fcvkalAde 
bir sıçrayışla bertnraf etU. 

sonra Oçüncil dakikada Nıyaz.i sıttı bir 
fUtle ılk ıolü attı. 

anlı~!lcağım. Bu ıstihsalın Amcrıluı l de h · . 
B

. 1 k De 1,.,., .. t h 1 .. 1 
arıcıye ne-lartin Valere Pop 

ır cşı v \:werı ısı sa ı ı e ne •ve a Geor . · · 
tl · · 0· t d h '-- k Y ge Bratıamonwı getirıle-

sure e en ıyı ır arz a cmam:n ceği sö lenmekted" 
bir vaziyete sokulabilecegıni muşa- Y ır. 

Nichibor Cranichin de propagan-
hede edccegim. • 

da nezaretini alınası muhtemeldir. 

EL YtBO VEELSARDUNUN 

İŞGALİ NASIL OLDU? 

ha'nın Almanya<ln scyahatınden 

bahseden Başvekil Tclekı şöyle de

miştir: 
isti) en, pek uzun bir yoldur. Üçlin

Bu ziyaret hakkında tekzibine 
ctl ü i e mihveri ufere götürmi· ~ 

k 
'd d 

1 
b 1 d luzum kalmıyan uydurma şayıalar 

yecek a nr o am aç ı ır. 

Bu :fırsabn kaçması Galataşarayı tek
rar gayretcuetirdı. Otuz ikinci dakikada 
Gündilz sağdan aldtb. p:ı.sı sürerek sıkı 
hır ııutıe ağlara yapıştırdı. İşte beraber
lik saym.. 

Bu golun tesirile hissedilir bir hfiki
mtyet tcsıs eden Fenerliler yirmi ikinci 
dikıkada )'inı: Nı;yazlnin kafnsile ikıncı 

ve biraz sonra da ilçuncu gollerini ata
rak dcvrcvi (3-0) galip olarak bitirdiler. 

İklncl tısımda Pera takımı daha gil
zel ve gayreUi oynamıştır. 

Mümkün olduğu kadar fazla mik
tard~ devlet memuru ile fakat ay
nı zamanda halkla da görüşecegim. 
Ben, halkın umumiye\le harp hak· 
kındakı uşuncelerini de ögrenmek 
isterım. İngi1te.reyc karşı dostlu
ğumu göstermek arzusundayım. 

Ben İngilterenin devamını istıyo-

HORİA SİMA TEVKİF EDİLDİ 
• • dolaşmıştır. Mılli Mudafaa Nazırı 

Londra, 26 'A.A.) - Nairobi'den A\man~anm, Balkanlarda, yenı Al d . ~ . . . ' . man or usunun reısıenru zıya-

bir cephe a•·nrnsı, lngıltcrcnın ek- t '--~k k d ı- 'l t t Bundan sonra vazı.,.et değişmedi '" 
böylece her iki takım da (1-1) berabere 
kalmıs oldular. 

BeJiktq, lıtanbulıporu 
4 - 3 yenebildi 

Oyun her iki tarafın serf ve atak hil-

Bu devrede :her iki takım da butün 
gayretlerıne rağmen ik :ıcr yıdan faz.la 
yapamadılar ı;e maç ta böylece (5-2) 
Fenerbahpenin galıbi)'etlle bıtU. 

Nasıl oynadılar 

cumlarıle başlndı. Beşrktaşın ağır fnkat İstanbulspor - Beşıktaş maçında müs- '.l'um. 

tempolu oyunu karşısında genç iatan- tak.bel latanbul şampiyonu büyilk bir İngilterede on beş gün kahnak 
blusporlular bUyük bır gayret ve enerji tehlike atlatmıştır. İlk devrenin (4-1) 
ile mukabele edıyorlarclı. 1 kapanması sıyah beyazlılara ganp bır fikrindeyim. Topladığım rnallıma-

On ikinci dakikada İstanbulspor ka- gurur vermış oldu. 1''akat futbolda gu- tı, Amerıka Bırleşik Devletlerine 
lesi karıştı. Buruian ıstüade eden Şeref runın yeri yoktur. Eğer Istanbulsporun dönüncüye kadar gizli tutacağım. 
lınfıt hır Vl.lrtlŞla topu kaleye soktu. . şansı ol ydı maç hıç dcğılse berbere 1 Amerikaya dömisümde nutuklar 

Bu golun verdiği b.ı.zln daha muessır bıtebılidi. .. 1. k akal l 
bir oyun tutturan Beşikta:ıltlar İstan- Vefa takımı ise Galatasarayın karşı- soy ıyere ve rn . e er yazarak 
bulspor kalesin.in &ıOnden ayrılmaz ol- sında mukemmel blr maç çıkarmıştır.1 bunları :memleketune anlatacagım. 
dular. Yirmi öçuncil dakıknda Şeref i- İçlerinde en ıyisi kaleci HOsemattın idi, Willkie teskin siyasetine muhalif 
klcl defa topu ağ\ara taktı. Buna rağmen Galatasaraya da fena oy- bulund ğu T 1 İ 1 Dakikalar geçtikçe bu ikı sıfırlık va- nadı denılemez. u nu ve c amarn1 e ngı -
ıoyctin verdiği ağır yük İstanbulspor o- Vefa takımının şansı azdı. Eter sal tereye topyekllıı yardım taraftar1> 
7ucularının üzerinde akai tesir bırak- iç Ferclınm şiltll direğe çarpmasaydı olduğunu söylemiş, Almanyaya gi
tıgı gözük(iyordu. maç Galatasarym mağlüblyetile biU- dip gitmiyeceği sualine tebessümle 

Otl12 bırinci dak:ilcada Tine Şeref dik- 7ordu. cHayır gitmiyeceğim» cevaplannı 
katle takip ettiği topu ilçüncü deta al- Kadıköyilndeki maç ise Fenenn mu- · t' 
lara taktı. la i . d -·-· d vermış ır. tat boca ması çın e cereyan .,.. .. ış e-

(3-0) mağl.üp vuiyete dillen İatan- mektir. San lAcivert takımda haf hattı WiUkie, dün İngiliz büyük elçisi 
bulspor takımı ini olarak açıldı. ~ a- mükemmel blr oyun çıkarmıştır. Bekler ile 40 dakikalık bir telefon muha-
kınlann birinde topu a7ağuıa geçıren ve forvetler 7ine fena idıler. veresi yapmış olduguw nu b"ldi · 
Kadır sıkı bir filUe allara taktı.. l'ilınt DD . ı rnuş-

Oyuna tekrar bal)aDdllı zaman Be- tır. 
ılktn ın temkinli oJ'D&llUY• ça1ıştıb 16- * Bu muhavere esnasında, demiş.-
1.ilkilyordu. Kırk ikinci dakikada Şilkrll tir ki: Ben Amerika Birleşik Dev-
dörclilncQ Beşiktaı ıolilnQ de çıkardı ve B. takımı m a çtan letleri ooktai nazarından, büyük 
devre bö1le (f-1) BeJUdaş lehine ka- . f . . d Diln yapılan B. talmnlan maçında elçı ngılterc noktaı nazarından u-
pan ı.cl d rede n-ıkta ı ı b Galatas&ra7 Vefayı (8-2) ve Fe.nel'bahçel mumi vazivet hakkında ın· t"b 1, 

Ikın ev .-...;v• ı ı arın u oe- d Bey il <• O) dil .; ı a an-
Uccyı kô.fi gonniiş gıbı çok dur&un oy- e 0 usponı - yen er. nuzı teati ettik. 
n d 1 rı gözüküyordu. Bu bctaet san 1 
sıy hlılara buyu. bir cesaret verdi. Bulgar - Yugoslav gençlik Willkıe, Portekiz Başvekili Dr. 
Sa 1 sollu akınl rla Beşiktaş kalesini. tesanüdü Salazar ile de 40 dak'ka göruşmüş-
sk tırmıya başladılar. Yırmlncl dnklka- tiır. Bu gorüsmedc bilhassa ekono-
d. :u iktaıı mud faa ının kurtarama- Belgrad, 26 (A.A.) - Stefani: miyi alakadar eden meseleler hak-
d to a Tank yel.iştı ve sıkı bır şuUe Sofya unıv rsitesi ı-ektoru Dr. k d f k t t · d ın a ı ır ea ı ın e bulunulmtı§-

ta 1 Zangof Bulgar ve Yugoslav genç- tur. 

Bükreş, 26 (A.A.) - Reu~r: 
Londrada salahiyettar bir makama 
gelen bır telgrafa göre, cenubi ,J,.f

Horia Sima'nın tevkif edıldiğı 

b
'ki ., __ 1..,._~· rıka bırlıgı zırhlı otomobilleri, tay 
ı ırıuı~·H::Ulr. 

.. .. . ~ ,areıerı, topçusu ve pıyadesı, çok 
HukU.met Bu kreşte vazı) ete ha- guç iklım şartlo.rı altında, Elyibo ve 
~ olma_kls ~~er, so~lend "ğinc Elsardunun zaptında, Habeş kıt'a
gore Kraıova, Plostı, Koste-nce ve ları ile işbirlıgı yapmışlardır. 
13rasovda :kargaşalıklar hfılü devam Bu hareket daha küçük bır mik-

etımektedir. yasta olmakl~ beraber, Elvak'a ya-

YENl NİZAMIN NETİCESİ pılan hareket gıbi muvaffak ol

Londra, 26 (A.A.) - Reuter: 
muştur. Bu hareket, Elvak'ın he
~n hemen 500 :kilometre .kadar 

Enternasyonal isl~rde salahıvetlı şnnali garbisınde, HabC§ hududu
bir mı.itehassıs olan Britannıcus di- nun tam cenubunda Rodolf golu

yor ki: nün 120 kilometre şarkında vukua 
Romanyadaki kargaşalıklar yeni gelmiştir. Elyıbo, Lav ve Bozkır 

nazi nizamının sahteliğini bütün mıntakasında bulun.maktedır ve .bu 
çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Av radaki üç kuyunun ele geçirılmesi 
rupada yeni Alınan nizamı, büyük mühim stratejik bir avantaj teşkil 
Diktatör Hitlerc tabi bir sürü dile- etmektedir. 

tatörcükle.r kurmaktan ibarettir. 

Almanların Bitlere b .. ğlılığı ne ka- lngı•ıı•z ordUSU 
dar büyük olursa olsun yeni ni?.a-
mın yabancı milletleri buna mec- (Baştarafı 1 inci sayfada) 

bur değildir ve Bitlerin kurduğu m-0töri2e .kuvvetler Demeye gir
diktatörcülder de birer kukladan mişlerdir. Tayyare .ile yapılan istik
ibarettir. Bu diktatörcfilder kendi şaflardıa burasının tahliye edildiği 
milletlerine tabi olacak yerde Hit- anlaşılmıştır. Maamafih bu haber 
!erin elinde oyuncak oluyorlar. henüz resmen teyit ediJmemiftir. 
Böyle bir sistemin tabii neticesi de İTALYAN TEBLİÖİ 
şekavet harpleri olur. Bu kargaşa
lıklar kısmen Almanların işine de 

gelir. Çunkü bu SUI'('tle memleketi 
kendi nskerlerıle dolduruyorlar ve 
her şeye el koyuyorlar. Nizam ile 
ni7.amsı hJc meziyetkri arasındaki 

!talyada bir mahal: 26 (A.A.) -
İtalyan tebliği: 

Bingazide hava kuvvetlerbmzın 
müessir i§birliği ile yapılan muha
rebeler devam etmektedir. Twyya

rclerimiz düşman kıt'alannı ve ım-0-
törlu vesaitini bombardı.ınruı etınit-

lik tcşekküllerı are.sın<la bir ışbır-
1 ı temın içın bazı y Sı ra
iplerılc go · şmelere ba Iamıştır. 

bu temas noktaları çok nazile bir 
şeydir. Azami miktarda Aman kıt-

VİLKi LONDRADA aları memlekette yerleşirken ve ler ve mitralyöz at.eşme tutmuşlaı--
Londro, 2G (A.A.) _ Vilki bu _ me.mleketın kilit yerleri Almanl _ dır. . . . 

Bir Frnsız vapuru 
seferden menedıldı 

nos - A (A.A - I . 

y 
ola ıkmaga h ur bulun 

Fra Campan.a şılcbı Bu nos - A 
ıres'deki Fransız büyük el ğin-

e den daha lım terketmem em-

.. · · Dün av tavya.rel~nmız bır duş-
gu l 7 d n az ev\ el Londra rın elın<le tnhkım olunurken Ru- .. .. t" k cGloo-

) d una in tir menlerin birbirlerini boğazlama- man te ekkulune ye ı..cıere 
dn \Tilki İng'l h'"k-Q d . ter• ip"nde dört tayyareyi alevler 

• ı r. ıı me- ::ı ""C'dılıvor. Ancak Ru- ·,.;.vı d "rmuşleıdir 
namına B'nba ı Thom on ve nun t hl k d"' ı'r...,""e uşu . 

• <' ı eye uşme- • ad ,__ besinde 
Brand dıli'er foraft n Am rık 0 vumulmu Şarki Afrik a oNU:a cep 
f 1 n , Am _ r. ur. Hav 

erk ınd n ı idareye verilen lru t 
nlon tarafmd n kar 1 v ıfeler Dö 

lanmı tır. 

Vilki otomobille otele gitm' tir. n 
Otelin avlu u fcvkaJade k lab lık-
tı Birçok ta mild fa teşkil tı t...">lr<>ı:,,.,ntı 

~ re e"'nt:: ve en ırerı e emas a 
nıe~ine yağ sürmek de,nıcktir. Çiln b 1 ak . A'- ·ı · 

i . u unrn U3el'e •:manyaya gı mış 
kil, nasıl, t~lyamn Y~an1Stana tir. Son derece dostane olan bu te-
taarru.& etmesı, İngıltereyı İtalyan . . . 

d ki t d Al mas daımidır. Mudafaa nazırı çok-
Yarınıa asına )R aş ır ıysa, - ta beri Ahn ·tmer d' F 
manyanın Bulguistana a) l1k bas·' n anyaya gı ıy ı. a-
ması da, İ~giltere) i Rumen petrol· ı kat her defasında onun hareketine 
Jerine öylece ~ aklaştırncaktır. Al- mani olan hadiseler oluyordu. Bu 
ıııanlarm elinde petrol ınıııtakası· ziyareti yapılması artık şımdı milm 

kün olmuştur. 
nın iki günde bir bombalaıı,masıaı 
ınencdecck hiçbir kuHet yoktur. Başvekılin buna Uave edecek hiç 
Olsa;> dı, Rhur havzası, istila liman· bir sözü yoktur. 
ları, Hamburg Brcmen, Villıelms· 
hafen gibi miıhim ) erlerin bomba
lanmasına mani olurlardı. Alman· 
ya, Romanyadnki petrol ku) uları· 

nın ve tasfi~ chanelerinin bomba~ 

--o--

Manidar bir 
tekzib 

Jaomasını, buralarda istihsal edi - (Baştarafı 1 ınci sayfada) 
len mayi mahrukattan mahrum 'mahfillerce kaüyen tekzip edil· 
kalmayı göze aldırdığı takdirde, miıtir. 

Balkanlarda da bir harekete tqeb- Şurası ehemmiyetle kaydedili -
büs edebilir. yor ki, bu haberler dün;> a efkarı 

Mesele taarruz etmekte dejil, umumi1esi üzerinde tesir )&pınak 
muvaffak olmaktadır. Bunun içi• lpa •JdurulmuttW' ve tamamile 
de iBgilterenin ve müttefikleriaU. •a•-hr. 
ellerindeki maddi ve manevi kuv-
\ etleri kırmak )i'.l.lmdır. laıiltere, 
bugün, artık 1940 Hniraaıadaki BINGAZI 
zayıf ingiltere . değildi~. ~atti, (Battarah 1 inci sayfada) 
Fransa bile, bugün, o tanhteki taf• 
kın ve perişan Fransa değildir. A· resinin yanmakta olduğu görülmüş
merib tla, o zamanki hazırlıbu tur. 
u mahdut yardımlardan başka la.ir Dun Bing::zinin •s mıl cenubun
şey yapamıyan Amerika değildir. da Magru'da yerde bulunan tayya

İllgiltere ve müttefiklerinin by.. relere hücum edilmiş ve bunlardan 

vetle:ri, Alman taarruzu bu üç cep· bir kısmı tahrıp olunmuştur. 
heden hangisinde patlarsa, onu Rados'da Maritsa tayyare meyda
karşıhyabilocek kudrettedir. İngi. nına bir hücum yapıhnış ve bır çok 
liz donanması daha kuvvetleıunir bomba atılmıştır. Bir miktar yan
tir; hava ordusu, çok artnuştJr; b- gın çıbnı.ştır. 
ra ordusu yoktan var olmuştur. Şarki İtalyan A:frikasına hır çok 
Buna mukabil, ital •anın maddi '" hücumlar yapılm~hr. Bışıa'da bir 
mane\ i bütün kuvvetleri yıpran· deıniryolu ve istasy-0n şiddetle bom 
mıthr ve Mısır üzerindeki tehdit barruman edibnıştir. Şehrın garbın 
ortadan kalkmıştır. Bu vax.iyette, da bir mo~rlü nakliye vasıtalan 
İngiltere ve müttefikleri, mihve - tahaşşüdune hucum edilmiştir. Ha. 
rin, uç cepb~ üçünde de ya.,.- sann çok büyük olduğu anılmak· 
cagı h mlel~ri, 1940 yazındakiıl - tadır. 

o il çok daha emniyetle karplıya- Agordnt'da '-'<!rde serpil' • · t. 
• u......ıı:....•-- .; l ... aZlye 

C k '\ 8Zl) C~rn.tt". tc d 
unm tayyarelere, motörlü nak,. 

Abidin DAV ER 
liye vasıta\enna ve Bişia ile Agor-

knrvazörden ımOOa ilci dat aramda bir demıryoluna pike 

l"ll'J:llH.Jlll'YHI yanı bir harp aemmme hücumları yapıhnıştu. Be koz, T opkapıyı 9 • O 
mailup etti 

r- alınışt.ll'. Bu gemiy; yükletil

miş olan posta çantaları ık Y9 çı
karılmıştır. Bu tr Menıdoza me 

men ıplan '\ardı. 

Vilkı',.e ild a06hl refakat etmek
te idi. 

yapıl n ve d nkü teb bir kn...ıvazöre de büyük İngiliz tayyareleri, aynca, Kere-

it un hikuniyetl aJtmda esi ile adar bulunmakt.edır. neeınGa ene1oe çapta~ bomba i1eb1ıt etmiftir. hi de bomOaııamışiardır. 



SAYFA - 1 IKD.&• 

. ·r..~ j • -

1 ŞUBATTA PAR 
Türkiyenin enucuzveengüzel Sabah Gazetesi olacak, yeni bir Tekni 
kolay okunan bir Halk Gaze·tesi halinde 8 ve 4 Sayfa olarak çıkaca 
İ KD A M'ın IHl@llr gltlılfil GOnün bütün haberleri 

Okuyacağınız Muharrirleri: 100 paraya okuyacaksın 

Başmuharriri: ABiDiN DA VER 
ASKERLiK ve HAV ACILIK Bahisleri -

Emekli General M. N., Abidin 
Daver, Emekli General N. D., 
Şakir Hazım Ergökmen 

•••• 
Siyasi Muharriri : ŞU K R Ü B A BAN 

MAKALE, MUSAHABE, FIKRA 

Nizamettin Nazif, Mahmut Yesari, 
Osman Cemal, A. Şekip, M. K, Ziya 
Şakir, Sami Karayel, H. Nisan 

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

•• 
1 Şubat Cumartesi gününden itibaren bu yeni gaz 
sizi her bakımdan tatmin edecek, memleketin 
ciddi, en milliyetperver siyast gazetesi olacak 

En mühim ve en güzel gaztl 

100 paraya okuyacaksın 

Çünkü: Gayesi her imkandan istifade ederek halka hiz 
ebnek olan iKDAM Cumartesi günü yeni şekli ve hacmi ile 
cep gazetesi halinde 8 sayfa ve 100 para olarak sablacak 

•o 
1 K D A M yeni şeklinde tatbik edeceği tekni 
mündericatını her zamankinden fazla zengini 
tirmek imkanını temin etmiştir. 
1 Şubat Cumartesi gününü bekleyiniz. 

Ziraat Banka 
Klll'lllllf Tarihi ı 1888 

Sermayem: 100,000,000 Türk Urıua 

Şube Ye Ajam adedi: 265 

llltl 8 yeni 10, 10/ l ~ kAıtlr ev ve allmda dllkkf.ıım DİKKAT: Heıaplarmdalı:i ııaralar bir ı.ene jç'.nde '6 
asaj!ı d~enlere ikramiye cıktılh takd:rde % 20 fazWilfJ 

_ ktJr, Kur'alar 1enede 4 defa: 1 Ey liıl 1 BirınctkflnUU. 

29/36 hJsae<d. 

n bu ~ı u - tu. 

1 Haz:ran tarilıler'..nde çeklle<-ektir. 

llliliMDllBlllMili •BDlllll-mmlli!llll!llllllillft' 

Slıblb!: ıı: , İ ıı: ıı: E T • N&iriyat dlreklörü: Cevdet 

Baoldıiı yer: •Son Te1'raf> malbauı 


