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Tel,,..Jı 1KDAll ,., .... __!___, GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi KURUŞTUR 

Milli Şef Yurt içinde tet· 
kik seyahati yapacaklar 

·~--------------~~-.. 1-------------------------------

Reisicumhurumuz r'ün Ankarada gezinti yaptılar 

1 ltalyada 

karışıklık 

Almanları 
Mil8no is
tasyonunu 

Ankara, 27 (İkdam Muhabirinden) - Reisicumhurumuz Milli , • • 
lnönü bugün şehir dahilinde bir gezinti yapmışlardır. \ 1 ş g a 1 e t t 1 

Reisicumhurumuzun bugünlerde memleket dahilinde bir tet- ~ • 

kik seyahatine çıkmaları muhtem:ıd:~~... ••. .......... • ltalyoyo Alman 

lmanya bu harbi l 
940 Haziranın -
da kaybetmiştir 

Almanya. •~ Büyük 
Harbi 1914 EylUlün
Je MtınM'da kaybetmiıti. 
Sonra dört sene ip..de ha
sondıiı sa/erler neticeyi 
deii,tiremetli; 6a defa, 
Alman~~ harbi 1940 Ha
:iranında Kale boiuuula 
kaybet~iftir. Alman or-• 
Juları aağa aola hücum et-
tikleri takdirde, yine bir 
takım zalerler kazanabi
lirler; lakat kat'i neticeyi 
ka.zanamazlca. 

Ya.zan: Abidin DAVER 

a nıilterenin yeni V qinı· 1 ton Sefiri, sabık Hariciye 
Nazırı Lord Halifakl, A· 

81erikaya vardıktan sonra Ameri -
ı ıazeteeilere yapt.Jiı beyuaL 
şöyle demiştır: 

c__ Bu haııbın tarihi yazıldıJı za
man, şu cihet anlaşılacaktır ki Hit
ler, bu harbi, Fransanın mağhibi
Yetinf müteakıp İngiltereyi istila 
etmediği için, 1940 Haziranında 
kaybetm~tir. İngiltere, o zaman, 
çok zayıftı ve Almanya, eğer sü • 
ratıe hareket etmlf olsaydı, bizi 
nıağlt"ıp edebilirdi.. 

Bütün Italyan 
taarruzları 
püskürtüldü 

--------
Hare kit Yunan or-
dusunun lehinde 

inkişaf ediyor 
--••ı---

Kavallero 
Hazırladığı plan 
tatbika muvaf

fak olamadı 

Lord Halifaks'ın, Amuika ve ei· 
han efkin umumiyesine aöylediii 
hu sözler, bir hakikatin üadesidir., Zaptedilea bir lcalyaıı tankı 
Aınıanya. bu harbi 1940 Hazira _ muayene ecliliyor 

nında, knybetmi~tir; evvelki Bü· Atina, 27 (A.A.) - Dün akşam 
Yitk Harbi de 1914 Eyl61ünün ilk Yunan orduları Başkumandanlığı 
ou eününde kaybettiği ıibL Al - tarafından neşredilen 92 numaralı 
inan ordusu, o zaman, bu tarihte j t bl'ğ· 
M be"'ka e ı. :ırne meydan muhare ıunı y· T affakiyetle aeıticel~n 
bedcrek uzun bir yıpratma harbi. hamd tmhuv k U lm ı r Bll' .. . rna u areeero UJU. 
D<ı gırı!lmek mecburiyetinde kal · k . Idık 

d b b 
. aç esır a . 

nııştı. Marne mey ~n mu are ~ı- İTALYAN lfÜCUMLARI 
l~ ~e~aber bu harbın de kay~d· PÜSKÜRTÜLDÜ 
dıgını, Almanyada ve milttefıklerı 

Atina, 27 (A.A.) - Yunan resmi 
arasıuda görbilen durbin insan. 
lar pek azdı. Mesela, bizim mem· sözcüsü dün akşam Atına radyo-
l~kette, bunu &örebilen, yalnız A .;unda, Arnavutluktaki yeni İtal· 
tatlirk olmuşt~ fakat kimseye dert yan Başkumandanı General Ca 
anlatamamı,h. Daha 1916 yılı ba· vallero'nun Yunan ilerleyiş.ini dur
ştnda Çanakkalenin tahliyesinden durmak ve İtalyan kıt'alannın ma-
1-0nra, Enver Pa~aya yazdığı bir (Devamı Sa. 5, SU. 5 de) 
rııpordn. Almanyanın muzaffer ol. 

V i 1 k i, Çörçil 
ile uzun bir 

•• •• 
goruşme yaptı -Vilki, matbua ta be
yanatında entere!an 

sözler söyledi 
---·---

kıtaatı sevkıyotl _________ _.._ 

dev o m ediyor 
Libyaya Alman su
baylan gönderilecek 

masa ümitlerinin artık pek azaldı 
ğını ve 'l'ürkiyenin Galiçya)'a as • 
ker göndermekten vaı. gtçrrek bü· 
tün kuvvetlerini kendi müdafaası 
için, memlekette bulundurmasını 

tavsl1• etmittL Marae •ey~an 
IDubaıebesindea ıonra, Almanya,, 
Garp cephesinde, siperlere gömü. 
lerek müdafaada kaldı ve diğer 
cephelere döodü. Sıraslyle Çarlık 
ltusyasını, Sırbistanı, Romanyayı, 

ital)ayı mağlup etti. Rus)a ve Ro· 
manya ile münferit sulhler yaptı. 

IEş~ü~ lb>ür SlUı lf'!P>lf'Ü~! 

Buua ra men bir takım bahaneler· 
le tlkrayna') ı ve ti Kafka yaya 
kadar Cenuba Rus) ) l işgal etti. 
Zaferler, tevali edi)or; herkes Al· 

Jnan) anın nıuı.affcr olac ıru sanı. 

)'ordu; •z.aferı nihai• sozü kimse· 
ilin ağzından d m ordu. Bu ara-
da, Ahn a, vkuk y ı bir za -
f r kaz k ıçin J) ası bir bata 
i l \ dd ti denizaltı harbi.. 
RI llb ed rek Amerikanm barbe 

(Arkaıtı Sa. 5, SU. 2 4e) 
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DiKKAT 
en u,..U. bir •aete olara.Jı 
• llıtl11111 4 w 8 •yla iPnJ• 
~ıkacalıtır. 1 

1 
• 1 Şubat Cumarteai ıünü 
100 paraya çıkacak olan İk
dam tam bir halle ıazeteaidir. 

e En •alahiyetli muharrir
lerın y~ılarını, en İyi haber
leri 100 paraya alacağınız 
lkdamtla okuyacalı•ınız. 

• 1 Şubat her okuyucunun 
beklediiı gün olmalıdır. Çun
ku o gian okuyucunun iatedı&"• 
sazete çakacaktır. 

ii 

AF&IKADA o'OŞCaOI.DI ata İTALYAN TAYYAUSIHIN ENKAZ! 

Derneye üç 
Km. mesafede 
muh2rcbeler 

Mareşal. Hitler Şimali 
G r az i ani Afrikadaki Fran 
azledildi sız ~·.t-:a!ını~ 

terhısını ıstedı 
---·---

M. Peten 
Hitlerin teklilini 
kabul etmiyor 

~apon hariciye 
nazırı dedi ki 

vaziyet (~_cı_n_n_n~n_ı_ç_ı_n ____ c1_e~~~) 
sarihtir ltalganlar 

Amerik: harbe niçin harp 
. edemezler? 

1aaq aiste.miai lair ttaJyuwa ieaa 
ettiii unutulmamabdır.) 

Halbuki müdafaa rubu daime 
mert ve kahramandır. Onun için· 
dir ki tecavüz, hasmının baııkıul• 
•e süratle hakkından gele.mcı.se, 

mutlaka müdafaanın mert ve kah. 
raman ruhu galip gelecektir. ,gırerse Japonya Yazan: A. Şekib 

!harbe girecek 
Yine ondan dolayıdır kj mil:a • 

Bir defa, dalına, tecavils ruhu 1 minlepniş harplerde, yıldırım bal'" 
lrkek ve dayanıksızdır. Onun 1 bi de dahil, daima, mutec vhı: maj 

Amerika ç· • • lçm mulecaviz, hasmını mutlakı Hap olur, olagelmiştir, olagıdccek· 
ın ışıne ba kınla ve acele yenmlye ve tir. Çünkü bu, kUtle ruhi) atının 

karışhkça japonyanın muti ka B şınci Kollar gibi iba - değişmez bir kanunudur. Fakat t 
d t olması imkansız n ti le bagd ı_ıuya mecburd~r. t~lya hakkında öne sürm k i t di-

os 1 Yıldırım harbı de b11 nthun 1cat tımiı. bu nokta değil. 
(Yaı.Ja1 5 baei N.ff"Peffa) ettiiı bir siitem delil mim? (Bul (Arkası Sa. 5• Sii. 1 de> 



,--·ALİ RESULDEN SONRA---... 

BA DADIN 
O GUNLERi 

Peynir 
Borsada 
Sa ı acalt Af manyaya 4 bin ton 

hububat satacağız 

r. -- --- '\ 
YAZAN: ZİYA ŞAKIR - . 1 

Talrika numara.: 34 Harıçte satış yapan.ar 
... v, • • k 1 b k şiddetli ceza görecek 

Bagır elındekı ı ıcı ka zasına o- Şehrimiz.de eski rekolteye ait 

d M " k k' I' b" v " j d peynirler hakkında belediye ve ti
O r uteve 1 in ogrune Sap O 1 caret odasının t<-tk •k 'tta bulundu-

' 

ğunu yazınıştıö. Belcdıye iktısat 

Buna ve gönderilen 16 milyon kilo fındığa 
mukabil makine ve lokomotif alınacak • 1 

' ' 
Mecliste bulunan ve bu sözü du- ni bir anda kılıçtan geçirebilirdi. müdürlıiğü bu hususta hazırladığı İhracat lisansları üzerinde Veka-

yenlar arasında da: 1 Fakat Vasi!, (Ebamüsbrn) ile raporu ~'iat Müra.kabe Komısyonu- . Jetle temas için Ankaraya gitmış o-

- İnna lfüah ve inna ileyhi ra- (Parmak oğlu Halit) in ve koca na verm4tir. Diğer taraftan zahire lan hububatçılar heyeti dün şeh-
. · d. b " f 't """ti bir Türle kütlesinin kurduidarı o- - bu ·· cuın. ·· ıye, >r 1sı, ı .,-, · borsasında da satış ve fiatıar için rimıze dönmuştür. Heyet gun 
· d k ''-' k cag· a hürmet etti. O ocaiiı, !<anlara 1 k • l A k d ki te Işte, tam o an a, apının "'' a- " hazırlanan bir rapor komisyona tev Bir i aza arma n ara a · mas 

·· ·· ~- bog" arak söndürmek, agır· ve tarihi h 1 • d · h kt· 

riyete girmemiş olmakla berab<-r, ı • 
bu anlaşma hükümlerine göre ara-ı ' 
sıra hususi mukavelelerle karşılık- , 

Jı satışlar yapılabilmektedir ... Biri ! 
müddcttenberı Almanyaya gonde
rilen fındık m>ktarı Hi milyon ki-J>adı birden açıldı. Kapının onun ..... , dı edilmiştir. Komisyon bu rapor- !ar a : ıc ın a ıza at verece ır 

ıl 1 bir mes'uliyetin altına girmek i&- ı bal'" im t yalın lulıçkın parıl par par ıyan !ar üzerinde tetki*ata başlamıştır. Diğer taraftan haber aldığıımıza oya ıg o uş ur. 
en nefer Türl< askeri sıralandı. Bun temedı. (Halife Mütevek*il) in a- Ticaret odasının mütaleası da alın- göre Almanyaya 4 bin tonluk hu- Buna mukabil Almanyadan, sa-
ların başında da, (Biığir) vardı. kıbetinin bütün Abbasi prensle- dıktan sonra buzhanelerde bulu- bubat ihracı çin müsaade verile- nayiimizin muhtaç olduğu haldıe 1 

, ihtikar yapan 
mağazalar 

Mürakabe komisyo
nu tetkiklerini bitirdi 

Ftat mlıraka.be komi-.yonu clV:ı 

mmtaka iicar~t 

toplanarak elde bulurum. b..ııı ıni>· 

hiın ihUkar had;.:Wleıi etrafında 

teUdkatta bulunmuştur. İlk olara:t 
~)·kcr mağ'a.zası Jı.akkı.nda.kl tah· 

kikat evra.kı gözden l'teirilm\4tir. 
Bu n1ücsese, elin~ bulunan ma.1-

ların ytiks<·k flaUarla mal oldufu
nu ve bu maUa.rın hemen hepsi 
modaya tibl oldui. undan zamanı 
l'CÇen parçalaruı luymetler.'tldCD. 
yarı yarıya k;ı.ybettiklerin.i i..i.dia 

etmiş ve bu itibarla sa.111 fiatla-

DlS 
" 

POLI1 

Mosko 
gidi 

Yazan 

Prol. Hüaeyin Ş' 

M oskovanın 

) ul her 
t: srariı. gi 

1 süstu bir l~birent gı 

1 
Son büyük ınüeadcl 
cındanberi Sovyet se 

1 arip taraflardan bi 
. czahürüııi.i. fazlaca 
çekmek istediği \"akit 
nın kısa bir yalanla 
maktadır. 

İngilizlerle Londra 
!ar ını yapıldığı J,o Bu hareket 0 kadar ani oldu ki rile onları ifsat eden kafi dere- nan 17 bın teneke peynir hll'kkm- ttktir. Bu hububat meyanında ba~ka bir memleketten temini im

evveli herkes şaşırdı. Korku ile cede bir ibret der:ıi teşkil edeceği- da kat'i bir karnr verilecektir. susam, kuş yemi, iketen vesaire bu- kim dah !inde olmıyan bazı ma:ki
yerlerindıen fırladı. Mecliste buhı· ni zannett_i .. Hilifct makamına, Mürakabe1'.ımi5yonuyakında id- lunmaktadır. Bu nevi mallann fi- ne aksamı ile yedek parçaları, lo
nanlardan bazıları da, halifenin y.;.. (Mütevsk:kil) ın oğlu, (Mwotansiıi rak edilecek olan yeni peynir malı- atları dünden itibaren artınağa komotif, vagon vesaire ithal edil-

ne korirunç bir pkasına maruz kal- Billiıh) • geçırdi 1 sulünün satış fiatlarını da tespit başlamış ve kuş yemleri bir günde mektedir. 

ı rından haber veriliyo 
Tass tekzibi hazırdır. 
baları Balkanlarda sc 
sunda Sovyet Rusya 

! nna um yapmak za.rtı!"'Cti has.ıl 
olduğunu Ue-ri surmüşl.Ur. Kowb
yon Be-ykl'rin ba:ı mamuhitmı 

Sümer Balık ve d•ier m.a.ğaza.l.&r
dan getirtU;-1 mallarla mukayese 
etmiş ve alikadarlarm izahMlnı 1 

diulemi;Ur. 
dıklti"ını aarımışlard1. Bu zat, emsali az bulunur dere- etmek üzere hazırlıklara başla:mıır 40 para yükselmiştir. Bugünlerde Almanyadan yeni-

Fııkat bu, bir şaka değildi. Hali- cede yüksek evsaf w meziyetlere tır. Bu hazırlıklar meyanında pey- Almanya ile aramızda mev=t den dört lokomotif geleceği ~ 
Je, böyle bir hareket için, hiç kim- malHcti. Geı:ıçlık zamanını, diğer nir satışlarının tamamen borsada olan 22 milyon Jiralıd< anlaşma me- nilmiştir. 
ııe hiç bir emir vermem.işti.. Nı- Abbaı:;i prensleri gibi zevlı: ve sefa- yapılmMı için tedbirler alınmak- - -------

Diğer larallan komisyon Be>"Gi-
lundakl büyük mağ'a.zalardan iki 1 

ı tanesi hakkında. tetk 'ikat yapmak-
ı.:~ kendisi de tahtın fuıerinden hallerle ııeçll"miyerek, zamanının tadır. Çünkü borsanın iştigal me"" 
a~rayıp ayağa k~lkarak: en kıymettar ülemasmdan ilim ve zuu dahilinde bulunan malların L k 1 

tadır. Der nevi tu.hatb'e ve dljrer K u D d ura c ı ı ar o a n t a a r .. ya <alan bu muess...ıerin hu-

- Ne oluyor, Bağir! .. 

Diye, eeslendi. 

irfan tahlıil etmişti. Ah.!Akı gayet hemen hemen ~ 75 si hariçte 
temiz, tabiatı al<in ve mülayimdi. satı:lmaktadır. Tiearet Odası bu hu-

kuk müşavirleri de dün k.omisyo-

d u .. n toplandılar zam yapacak n& gelerek Şlrlteıti müdafaa c•.miıı-
Jerdir. Komisyon büUin bu mtiee-

Bağll', cevap vemıedi ... Elinde Günü.nün -.U:GO salltlerini, taat ve 
ibadat ile geçiriyor ... İslam dininin 

ilıali!enin keodisine tevdi ettiği o . 
kıymettar kılıç oldufy halde, bir yükselmesinden, ehH I•liımın ra-

""-'"- "'b" talrtm ·zer" hat ve ııülrim ile ;aşamasından baş 
_,,.._ .,. ı, u me ııı<;T&- ita h" bir "''-•--~~--'-
eh. Kuvvetli bir tekme ile halife- ıç feY ~...,,.....=~J"ruu. 

· !adı Ond Ayn< zamanda mezhep tetridı:a-JI. yere yuvar . an BOnn., e- İ 

1inddti kılıcı. kolunun büyük Jruv- !arından, slam kil t~sini biTbirin-
, den ayının (Sünııl) !ık ve (.A.lfvl) 

suata katı tedbirler alacak 1l'e bor- \ ! ..... ıer haklundakı kvarlarııu ıre-
sa haricinde mal satmak istiyenler i lece& loı>tanlı;r b~. 

hnkın& şiddetli cezaıar tatbike- Çok kar işçiye değil Belediye lokantacıla- '-------""""--........ =-
dileccktir. dükkancıya kalıyor rın talebini haklı buldu Nafia Vekili 

Kunduracılar cemiyetinin yıllık Gıda maddeleri, et ve yağ fiat-

Nafiada ve Belediye
de meşgul oldu 

kalındığını mı bildiri 
tashihi arkadan gele 
Sovyet politikası bir 
dir böylece sek.iz, 
Bir de Lehistanın ta 
tonya, Letonya, Litv 
!asına, Finlandiyanın 

sına, Besarabyanm \' 
nın Sovyet Rusya çe 
a1asına inhisar eder. 

Görülüyor ki l\losk 
çok verimlidir. Birka 
hiç kan dök.meksizi 
memleketi alm•k ... 

Harbin ti başlangıe 
va ricali .sessizce ve p 

tarzda mücadelenin kıl 
vetile, halitl>nin ııağ omuzuna in- lik ,. _ _,...._1.~.ı. d 

. m.,..~ ..,,.,..,.,n de son ere-
drrerek kolunu parçaladı. 

Denizde bir in
hisar iddiası 

kıongresi dün Çarşıkapıda.ki Mer- !arının yükseldiğini ileri siırerek 
kez binasıııciıı _yapılınışt'.r. Toplan-

1 
yemek tarifelerine zam istiyen lo

tıda; eksık oı.çülerle ~rı satan fab kantacıların talepleri belediye ik-
i ha.ldurıd bb .. ı , olacağını tahmin eyi 

1 r>ka ar a teşe us ere ge- sat müdürlüğünce tetkik edilerek Evvelki gün Ankaradan şehrımi-

o.. t'- h ,,, _ _, k --''-'-' .. cede nefret ediyordu. Kendi.si Jıe.. Armatörler, basit bir 
t-e tkik ten 

h t f 1. ti takdir min diyoruz. Belki bu çen idare eye inin aı> ıye muvafık görülmüştü.r. ze gt!idıgini yazcl.ğımız Nafıa Ve-
vu sure ,., aıu=ıe e,~ mu-, .. ha 

. • nuz da çocuk yaşında i:lı:en, pe-
tiafaaya imkan bırakmadıktan son- deri (Mütewkkil) in (Ali Re6til) 
ra , kılıcı kabzasına kadar, Müte-
vekkilin böğrüne sapladı. hakkının reva gördüğü . zulümler

den, (İımaın.ı Ali) ile (Imamı Hü-
O arnlık halifenin :mecl.isincie bo

lunan veziri (Fetih bin Hakan) 
han~ sarıldı. Halifeyi müda

faa ~için ortaya atıldı. Fabt, 
l<ap.ıru.n önüJıde srralanmış olen 

'!'lir.ld«in kılıçl9rı altmda, o da 
fal'çabuiı: parçalandı.. 

Ti!rlder tarafından hllifet ma

seyin) in türbeJerinin temellerine 
kadar yıktml:ması gibi menfur ha

reketı.eroı.n büyiiık bir azap ve ız
tıcap hi bniş. muhitinde bulu

nan sadık adamlarına: 

- Cenabı Hak, bu holleri hoş 
görmiyecektir. Babamın, Allahın 

loamına çıkarılan ve fakat, milyon- cezasına uğrıyarak, çok acı bir a-

larea insanın başına bela olan bu kıbete d~ olmasından lrori<uyo-

zalim halile, ilme, irfana, binlerce 
kişinin hayatına Ye hatta (Ali Re
sili) ün ~rlarına karşı irtik:Bp 

rum. 

Diye, şikayetleı- eylemişti. 

İşte, bu ruhta ve bu vicdandu 

ettiğ.i oin~lerin cezasını çekmiş .. bulunan Y"fll halife. ilk hareket 

yine Türlderin elile, rm!ş'um haya- olmak ilııere, babasının irtil<iı.p e<t
tı izale edil:mişti. Ancak şu var ki, tiği hata ve cinayetlerin izlerini 

kamil.en (Alevt) olan Tiif'kler ta- silmek istedi. Zindanlarda bulunan 
rafından vukua getirilen bu kanlı (Ali Resül) ün derhal tan ııye edil-

mahrum sayıyorlar 
Dünkü •Yeni Sabah• gazetesinde, 

•Armatörler birliği deniz na.kliya
tmı inhisar altına alıyormuş• baş
lığı altında bir yazı intişar etmiş
tir. 

Dün bu hususta Armatörler bir
liğinde kendısıle görüştüğümüz bir 
uıt şunları •Üylemişlir: 

•- Bu yazı basit bir te"tki..k.e bi
le lüzum görülmeden yazılmıştır. 

Çünkü tacirlere ait eşyayı tııma

men Denizyolları vapurları nakle
derler. Armatörler bırlig elde bu
lunan vapurlarla girişmiş olduğu 

kömür teahhütlerini yerine getir
meğe çalışmakta ve buna güçlükle 
muvaffak olmaktadır. Birlik resmi 
ve yarı resmi müesseselerin 100 
bin ton<ian ziyade kömür nakliye 

hadise, iki fırka arasındaki uçuru mesini ve hepsine, ihtiya~ları nis- iş;ni üzerine almıştır. Bu kömürle-
mu, bir kat daha derinleştmti. betinde tah.oisat verilmesi!![ emret- rin 40 bin tonu Devlet Demiryolla

* 
KANLI İNTİKAM 

ti. Şahsi eerveti;,ln büyük bir kıs- rı, 30 bin tonu Devlet Denizyolları 
mıru feda ederek, (İmamı Ali) ~ ve 20 bin tonu havagazı, 10 bin to
(İmamı Hüseyin) in türbelerini ye- nu da elektrik idares.ini.ndrr. 
niden inşa ve fevkalade tezyin et- K d" he ti J.: --''-

) 
oor ınasyon ye .arouuor .... __ ..___ tve<'On U• denilen ı· d" 

edilmiş ve ayakkabı fiatlarırıda: iktısat müdürlüğü bu husw' a kihnıız General Alı Fuat Cebesoy 
son gü~lerde görülen tereffü de j hazırladıgı bir raporu bugirn Da- ı dün sabah Nafıa Müdürlüğünde 
ehemmıyetle menubahs edllmış- imi Encümene -..rereklır. Rapor 1 çalışmıştır. NaLa Vekilimiz öğle
tir. mucibince fiatlara 'F de 10 - 15 nis-1 den sonra bcle<iıyeye gelerek Val 

Bu meyanda tereffüün kısmen betinde bir zam kabul edilmekte- ve Belediye Reisi Lütfi Kırdarla 1 
mal>eme pahalılığından ileri geldi- dir. saat kadar görüşmüştür, 
ği ve esnafın imalatçıların değil a
sıl dükkancıların fazla kiır ettiği 

beyan olumnuştur. Bilahare yeni 
idare heyeti seçimi yapılmıştır. 

ViLAYET 

Alarm denemesi 

Pi YASA 
Şehrimize külliyetli 

hububat geliyor 
Bir kaç günden beri İstanbula 

külliyetli miktarda hububat gel-

Vilayet Nafia Müdürü Bedrinin 
de hazır bulunduğu bu görüşmede 
İstanbul vilıiyeti yollarının tamir 
ve inşa işi tetkik olunmuştur. 

General Ali Fuat Cebesoy bugün 
şehrimizden Silivriye giderek tıet

ltikat yapacaktır. 

Büyük alarm deneme.sının bugün le 
Cuma günü akşamına kadar gt· , -
cek müddet zarfında yapılacağı 

malümdur. Bu husustaki son hazır
lıklar da bitmiştir. 

meğe başlamıştır. Dün Toprak Mah 
1 

B E L E D 1 Y E 
sulleri Ofisi namına 77 vagon buğ-, 
day, tacirler na:mına da 1 vagon İki sokağa parke d<S§enecek 
buğday ve birer vagon da çavdar Üsküdarda Çınılıhaomam sokağı 

Su biriken çukurlar 
ve nohut gelmiştir. ile Kasımpaşada Kasunağa sokak

kapatılacak Diğer taraftan resmi müessese-

Bazı şehir harici kaza ve köy- le!'de ihtiyaçlarının bir kısmını mil
lerde kapatılmıyan çukurlarda 911 teahhitler yerine Toprak Mahsul
birikintileri husule geldiği ve bun- !eri Ofisi marifetile temin etmeğe 
!arın da sivrisinek, dolayısile sıtma başlamışlardır. Bu S"•retle aradaki 
hastalığı tevlit etliği görülerek hiç müıtevassıtlar ortadan kalkmakta 
bir yerde açık çukur bır&k.ılmaıırıa- ve hub~bat daha ucuza maledil

sı dün kaymakamll'klara tebliğ o- mektedır. 
Iunmuştur. Dün bir buçuk milyon 

liralık ihracat yapıldı 

larının parke olarak yeniden inşa
sı ve kaldırım da yapılması beledi-
yece kararlastırılmıştır. 

Yeni vilayet ve belediye 
bütçesi tetkikleri 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır
dar dün belediye muhasebe müdür 

lügünde bir müddet çalışarak Vi
layet ve Belediyenin 941 mali y.ı.lı 

= .,.-M• ,.. ır ı. Armatörler birliği Türk l.im&nları 
halife Mütevekkilin, Türi< kılıçla- (Mütevekkil) in yaptığı fena if- arasın.da yalnız ıınuayyen madde- Satın alınan yapağılar Basra yolile Amecikaya yeniden 
" altı:nda parçalanm3"ı, hilafet ve !erden biri de, (Gayrimüslim) !erin leri nakletmektedir. Armatörlerin Hükümetın neşrettiği bir ıkararna bir :miktar mal satılmıştır. Bu mal-· 
saltanat hanedanına mensup prens (Hak ve hürriyet) !erinin kayıt ve yaptığı nakliyat ta yine Koordina.s.. me ile yapak mevcutlarına el k.o- !ar arasında 760 bin liralık ham af
leri ve onlardan menfaat bekli- şart altına alınması idl. Oğlu (Mus- yon heyetinin geçen sene tespit et- nulduğu malılmdur. Sümerbank yon bulunmaktadır. 

bütçesi ve tahsilat vaziyeti hakkın
da izahat almış, tet.kilde!' yapmış
tır. 

yenleri, tiril tiril titrett.i. Kuman- tansır). bunu aa ortadan kaldıra- tiği tarife üzerinden cereyan et- dün malları miibayaa edilecek ta- Diğer taraftan dün senenin en 
dan (Vasif) vaziyete o kadar ha- rak, Abbasi ülkesi hudutları için- mektedir. Bu tarife haricinde 10 cirlere tebligatta bulunara:Iı: mal- hararetli wacat günü olmuş ve 
kim .idi ki, Mütevekkilin kanlı ce- de ya§ıyan unsurların, mutlak su- para fazla a.lnıak mümkün değil- 1arım mübayaa edileceği tarihleri muhtelif memleketlere 1 milyon 

Diğer taraftan yeni mali ytl büt
çesinin Vi!Ayete ait mütenevvi m&

sarif kısmını da dün Daimi Encü
men tetkik ve tasdik ~ir. 

sedi yerde yatarken, eğer istesey- rette (Müsavat) a malik olmaları dir. Binaenaleyh n~oııhalıs yazı- bildirmiştir. Yapağcılann teslima- ~5 bin lirahk mal satılmıştır. Bu bin liralık tütün, SM>vıırkya, Bul-, 
di, Abbasi prenslerile onları zevk için kat'i emirler verdi. nın hakikate uygun bir tarafı yok- tı yapılır yapılmaz bedelleri banka- ihrııeat meyanında İsviçreye 100 gariııtan, Romanya ve Bulgarisiana 
ve sefahate sürükleyenlerin hepsi- (Devamı var) tur.. ca tedıye edilecektll:. bin liralık tiftik, Almanyaya 180 balık gönderilıni§tir. 

llıtl•tnUI Etlebi Rom••ı: 76 111\ hilliği vardı. 
Burhan Şevket, y•vaş yavaı bq r <<:» n~ S'\ (M'\ v o o d o ı:::s;;:ıı ka bir adam oluyordu. Sadiye ev· 

~ ~ U U ~ vehi; kocasını gızli &izli içiyor :&811 

yazan: MAHMUT YESAR/ ı netıı. Adını adım onu takip, taras-
sut ettı. Burhan Şevket; rakı de · 

Sadiye; kocasının kararsız halle- zün ortasında b;rdeııbire duruyor, ğil, en hafif içkileri bile içemiyor. 
rinden şüpbclenmi ti. Acaba mab nihayetini bulamıyor, saatlerce al- du. Hazan sofrada, içmek istediği 
sus mu yapı~ordu? Bir saat evvel nını kaşıyarak düşıinüyor. sonra, bir kadeh rakıyı, boğazına kılçık 
söylediği bir sözü, bir saat sonra biraz ev\"el bahsetııği şeyle lıiç a· kaçıııı~ gibi güçlükle yutabiliyor· 
hatırlıyamıyor, lıattiı inkar ediyor- lakası olmıyau ba~ka bir mevzua dıı. Bu, bir kadeh rakının sarhoır 
dıı. geçiyerdu. luı;-u giinlerce, haftalarca sürer 

Burhan Şevket, artık geceleri Kıyafetine olan itinası da bit. miydi? 
&okağa çıkmıyor, baıan arkadaşla· mi~ti. Boyıınbağı gev~ek bir dii - Bütün işleri yüzüstü kalmıştı. 
rınııı telefonla, kapıya kadar gele ğüm gibi yakalığın kenarmdan Kimlerden, nerelerden para aldık· 
rek ısrarlarına ragmen klübe de sarkıyor, ütülenip ütülenmediği - !arını Sadi~e bilmiyordu. Verecejil 
gitmiyordu. Sabahları, yalaktan nin farkına varmadığı pantalonu, . cevaba inanmamakla beraber yine 
kalkar kalkmaz esvnbııı'. gi~.ırıeden paçaları potinlerinin arka."1na ta· ı koca,ıııa soruJor; o, ya karışık yet 
odasından çıkmazken. şımdı akşa- kılarak kırış kmş duruyordu. Ier, isimler sa~·ıyor, yahut işitmL 
ma kadar, elleri arkasında, merdi Bir gün, kocıı.sınuı gö1lerine ya. )Urmuş gibi Sadiyeniıı yiızüAe ba· 
''enlerden inip çıkarak odadan O· kından dikkatle baktı. Bıı, gözler· ı karak susuyordu. 
daya pijama ile dolaşıyordu Gün· deki bakış; düşünen, hisseden, mu Borçlul.ar ~apıya gelerek, yük · 
le• geçiyor, traş hile olmuyordu. 'hakeme eden bir ada m bakı ı de- 1 sek se,ıe iz'era başlamı.şlardı. Ni· 

Yerinde sarfetınek için düşiinül· ğildi. Onlarda, gözü nnk rıi~·n ı:ö· garın mekt<'p taksiti de rakla"'1U§· 
muş, tartılmiş niiktelcri, cinaslari ren bir hasta dalg ıı; ı , etraf•nı t ı. Bahar gelmiş )Cni esvaplar• 
ıla adeta llllutmuştu. SöylediiH &Ö· anlamada.u &eyredeıı bir çocuk a. ihtiyacı vardı. 'ıkıntısındu bu· 

nalnuştı. Eskidenberi tanıdığı bir 
kııyuıncuya birkaç parça elmasını 
sattı. l<'a.kat bu hal, böyle devam 
edemezdi. 

gülmüştü: Q.ş~ ıla mı zü~t -
ledi, küçü.k Hanım! Aptallara ça. 
tacağına gözüuü açaydın. Senin 
sersemliğinin cezasını da biz mi 

!inde terketmedim. .. 
ınişti. 

Sadiye; Dürneviu 
okşıyarak: 

Diye inle • 

yaaaklannı 

Dürneve müracaat etmek iste • _... •. ? 
~-ecegız .... - Ben de senin kardeşin sayı -

di. Yaninda Dürnev olsaydı; vazi· Dürnev·, ....._.,_A --ar gı'bi çar- lınm · · 
J M•~~ .,...-- , ne ıstiyorsıuı bea vereyım, 

yet, nisbeten düzelirdi. Dümev a. pan bu hakarete mukabele etme- demişti. 
lım satım işlerinden anlar, pazar. miı, dııdaklarını ısırarak odadan 

Dürnev dişlerini sıkıp bağırmış. 
!ık etmesini bilir, kelay aldanmaz, çıkmıştı. Sadiye; onu sofada tut -

tı: 
kiracılan sıkıştırır, mutlak para muş, teselli etmek, göttlünü almalı: 
bulurdu. Burhaa Şevket, kardeşini . . . L~•-· S d' . 1 - Eskiden olsaydı belki sen.in 

ıstemıştı. ....ın o, a ıyenın e • paranı alırdım. Fakat bugüa, sen 
de darıltmış, o da, konağa gelıni • terinden kurtıılarak, hiddetle hııı:r- k 

0 
ıl ol 

yordu: kırını tı: ı onun arısısın... nun ne y an -
- Ben, gider görürüm, dedi. yş • 

1 
. ba doğunu bilmezsin.. Benim yürim 

. . . _ - apnuya.:agım 'ey erı, na 1 
Aynanın önünde peçcsını ıgııe · b d t t ._ G'" hı den sen ııeye üzüle<·eksin ... .. •. • .• • • t u a am yap ır acaa.... una o.-. 

Ierken küçıik bır tereddut geçırdi. b Sokak kapısını ~iddetle aç-• .. d nun oyııuna.., ,. .__,,, 
Altı aydan fazladır Dünıevle ar. kaçar gibi süratle çıkıp gitmi•ti 
gındı. Dürnev; bir giin kardeşin . Başıııı; sokak .. kap~ın konan.. ' . 
den ödünç para istemişti. Burhan na . dayamış, gozlennde yaşlarla, Arabada oruı ne söyliyeccğini, 
Şevketin, kumarda kaybettiği, ti- sesı hı~kırıktan burkularak: ııe mazeretler gö terereğini düşü-
tiz, aksi günlerinden biriydi; Dtir· - Brn fena kadın değildim, Sa· nüyordu . Şevlrot; ne de oı..a kar
nevin üzerine yürüyerek bağırmış: diye, benden on Y"ll bliyük, biç d şi, hem de hasta idi. Onu affet. 

• Bıktım senin bu dilenciliğin • sevmediğim, sevemediğim bir a- meliydi .• Kardeşine uınıasa bile, 
den artık ... Yok diyonım, sana "e- dama verdiler. Yine sebep kllflie- Sn4iye:ye do mi acımazdı?Evde bU. 
recek on param yok.• Sonra ais - şimdir. Bu ana kadar, kocama a. bütüıı. yalnız kalıyordu. 
bet verir gibi JC>rW kahkahalarla cı,yordum. Onu ihtiyar, basta ha- (Devamı var) 

rine ten1cuni de kulla 
rek NasJonal &s~·alis 
şist. gerek demokrati 
nihayet hep•'i de şu ve 
de kapitalist devletler 
aleyh l\loskova adeses' 
hangi birine fazla ac 
merhamet etmek, elenıl 
yaşı dökmek icap eden 
ler değildir. Belki Bü 
ya İmparatorluğuna 
lüğü daha çoktur. Fai<Jı 
ve temayülü Berlin v• 
fazlıı bir muhabbet i 
Bahusus ki bıı harbin 
hürlerinden biri olaralı. 
mibvercilerin müttefiki 
dur. Halbuki SovyetJeri 
list memleketler içinde 
kendisile halledilecek dıı 
cut bıılunan bir meml• 
o de Japonyadır. 

Sovyet Rusya sessiJtdi 
mücadelesiz fethettiği f 

kalan hazmetmekle, oP 

rini tanzim eylemekle 
Hiçbir mahluk geviş 

iz'aç edilmek istemez, lJ1 
!arın dimağına yükselııı 

ni tatmak ister. Sovye! 
sizdir. Çünkü, Fin!eodi 
Sovyei ıniisaraa me1' 
nı.n çok mükemmel ve 
metro incelik ve dürüst! 
lediğini göstermiş değild. 
dünyay• anettiği man . 
ziyade sağlam fakat deli 
h•liılir. Binaenaleyh bU 
çarkları çok muttarit o 
neyi tamim ve tensik i<' 
ted.ir. Orduda y•pılaıı ı,.l 
tif ve tecziyeler bu ifİ" 
bir suretteifaedi 
duiunu göstermektedit· 
teşkil.itta tadilat ve ısl•~ 
bir memleket sağa sola a 

. atı 
la bağlanmamak tenıın 
lir Makinesini hassas ,·e. 
al~t haline ifrağ ey ırd 
başka türlü sesler çıJ<ılf' 

d·r 
Sovyet Rnsya sessi• 1 

birçok cnebi memleketi 
raftarları, teşkilat ve fıt1<1: 
dolay~sile mefltiç hır lı~ııt! 
tir. Ingiliz emele .'1\ 
Attlee bile bugün BuY" 
yada fikir serbestısi o~, 
s"ade edilemiyeceğini ~ • 

u id nmcle taraftan konı " Si 
tenin kendisinin de aı~ 

0 
dugıı hükumet tarafın~:or 
mı olmasını tiısvip eelı 

E.•kideıı I..ondra. pnr ı' 
belki de başka erl<t'S ıl 
Rusya için dün}aY~ •\

1 . !el 
paganda pencerderı ~ 

nlaeak ve nefes vere< ~ 
Jerden mahrumiyet h•"' ~· 

(Devamı 5 inO 
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ASKERLlk BA Hl SLER ~f _:z_n_ .. -..;;~~-·-~-1,.Jj 
giltere her ih
· male karşı 
zır bulunuyor 

Hanovra 
HDcum 

lMusolini Italyan 
milletini açlığa 

mabkôm edecek 

ordular ara
güd üm ve ko

muta münasebetleri 

rabutwa 'bapatla beni t~ d 
edecegiai wnarken , e bunu beni Sl D a 
yaptan tesellilerden biri sayarkeu 

Mahur 
Badyo, nedense bugünlerde Mi

bur makamına fazlaca ehemuıi~ et 
veriyor; sıkça sıkça Mahurdan t•L 
cbnp IÖyletiyur. Bir baluma ra tıa 
amca zade11i olan mihura ben do 
pek bayılırım. Jı'akıt radyo,. a~ ni 
nıakanun en kıvrak, en oynak ea 
neı'eli fU'lalaruulaa ol .. : 

lngiliz tayyareleri 
artık Hitler endüstri merkez- Eski bir Yunan.meb-

paratorluğunun lerini bombaladı usunun şayanı 
parçası olmuştur,, dikkat makalesi 
dra. 27 (A.A) - Garv111 yaz- lngiltereye bü. Atina, 27 (A.A) - Atına ajansı 
ir makalede diyor kı. h f f Jd bildirı) or: 
nızdeki parlak muvaffak!- CUm a İ 0 U Eski Parıs elçıliğı matbuat büro-

nuz, mutcfikınuz Yunanlı- su dırck'toriı, eskı meb'us ve müs-
parlak 2aforler1, !aşıst İtal- Londra 27 (A.A.) - Ingılız hava teşarlardan Leon Maccas'm, cİtal-
fecı uyanışı ı le hep bunlar, nezarelının tebhği: ~ a, iktısacll ieGeıınmume mahkUın 
a terazinın gozlintl İngiMe- İngıliz hava kuvvetkrıne mensup dur.• ısmi altında yazdıgı makale 
fına bastırmazdan evvel bü- küçük bir bombardıman tayyare6i radyo ile neşredilmiştir. 
. teşekkülü, bugiınun Ik 1&atlerinde M h · 1 "liz y 

rıtanyay1 ımha e<rerek harbi •..ı 
00 

.. t . ı.-...ı-n u arrır, ngı ve unan <>r-Hanovre ua e us rı ı~ erme .. 
ak hususundaki gayretleri- ff k" tl tt h" dularmın muşterek darbclerile as-

muva a ıye ı sure e ucum et- . 1 
kat daha arttırmaya Alman- . t İk büyük b k t..:~ kerı bır hezunete uğrıyan talya-

mış ır. 1 ve ır 90 ~uçük ih et ilet adi 'flasa · .. kl 
etmiştir. yangın çıkarılmıştır. nm ~. ay ıs ı suru e-
plAnı muhakkak ki ümit- İNGİLTEREYE YAPILAN necegını yazmaktadır. İt~yan~ Ak 

t metodludur. Buhran ıbelıki AKINLAR d nız ortasın.daki cografı vazıycti 
. . . . bu memleketin iktısadiyatuu deniz 

değıldir. Bız tetiıkteyız. Lond.ı-a, ~ (A.A.) - İngtliz ha- yollanna bağlamaktadır. Hal böy-
ade mükemmel maneviyata va ve dahili Emnıyet nezaretlerinin 1 "· İtal ..ı--izl L. 

. bu . ~bl e a.en ya \A-ıı ere ve -uu ara-
alfıde kuvvetli sıllhlara ma-ı akpmkı ıği. da Akdenire hakıı 1 olan İngiltereye 

lunuyoruz Şa11kınlıkla degvıl Bu sabah erken, bır duşman tay •. 1• ıh tmek t' . t 
• ':I • • • ı an arp e cınne ını gos er-

bır az.imle ikırıhnaz bır ce- yaresı, şıımalı şarki sahılinde bir te'- ;.,+ H . ltüst 1 , . . . m"i.ır. esap muvazenesı a o 
ve sa:retlınaı bir itimadla hır uzerıne hır çok bomba atnn.§tır. muştur. Karadan ıhraç ettiği milc-

lroyacağız Bu bombalar az hasaı ı mucıp ol- t d k f 1_ th 1 tm ,., . ar an ço azLQ eşya :ı a e e6e 
. ll muş, faıkat bir kaç kışı agır yara- n ecb k 1 _, İt 1 ..ı~ • z mı eti, fıtraten hazır ve 

1 
1 ur a mıı.-ı.ır. ayanın vxruz 

1 d N anmıştır. ki' t d t · nd ı ır azi ıkuv\'eti bu ~er na ıya ın an, urızm e üstri-
UftSUl"ları kullanarak en ü- d"~ugün :!!ı~n onra, diğer b~ leıınden elde ettiğı hasılat ile bü

bfr tetebbfiste bulunacak- uran hili ardıman tayyare&ı, tün dünyaya ya) ılmış olan milyon
H.i-tler derhal muYaffak pr. satrn nı ae~ı ve bombala- larca İtalyaruıı senede :memlekete 

rını a ıştır. ..nd v • 1 b 
zsa dünya önünde @bedıyen B :ı.--b 1 t d..ı.: "· go erecegı yarım mı ) ar, ugun 

u 'UVlu a ar, mu a uJt ~rmse- artık ku balardı İtal-
edecektir. nin ölümüne sebebıyet vermi tir üst~u~~~em ı· ,~:t ad 

B
. ~anın m emn:AC sıyase ı :~ ı 

an bır hatta evvel yapılan ıı kaç bına hasara uğramıştır. Bu b k md k t • 1 ğ 
d 1 a ı an n U\ a a ı)e sız ıge ıu -

~U680lıru mulikatı bu har- d;5m~ .~bardıman taı yaresı ı-aınıştır. Lıb) ada hayvanntın yü 
elim ve aynı zamanda en gü- ~~· mu tur . de 80 ı mahvolmuştur. Bu ha\ ali 

bir hadisesı .~lmuştur. Muca- ği: r ın 27 (AA.) Alman teblı- mılyarlar yemıştir. 
yenı ve mübrem safhuının Al 

1 
Libyada )erle en 35,000 italyan-

gıcıdır. Mussolini artık bir ~an mu ıareb tay, arelerı, dan onda dokuzunun devletten 
dun Ingılt.erenın cenubu sarki sa- • . 

olarak değil bir tellaa ola- hill 
1 

. d • maddı ; at-dı.m gormcdıkleri için ü-" . . er cıvann a gemı Jcafılelerıne . . 
ozukuyor. Hakikatte MU§O- .. e .d ~..ı~ • 1 ıa ett k en soylcı\lllekt.edir. Lib-

vc munı.erı en seyr"~n gcmılere İtal b , k . 
diktatör olmaktan çıkrnıc- b "k ff k" etl h' a ·a ı ın u· yu tur. Ayn 

'jf u;u muva a •l e ucum et- 1 un diktatörlüğü ancak da- mişlerdir :> ~r Hnbeşıstan ıçın de soyleneb 
re ınhısar etmektedır D · d"" b. lır. ltalyanm bu memleket ile an-

an mtldahalesı İtaly~ ha k .uşmAlman, undgeceb.' g.kar 
1 ve,~el!- cak hava yolilc irtibatı vardır. İtal-

' • ezı anya a ır aç no~taya 
her sahasında ·· ünü. • hep anın otar<::i ·) asetı, bugda'-· miı-. ~ ~~~ba~w~~wm ~ ~ 

Ziyade geçirecekiır. Bu müda. bombası at.Iruftır. cadelesi işi gıbi akim kalmııtır. 
nefret ~ daha ziyade ar- 3 Alman tayyareaı kayıptır. ndüstrisi iptidai maddeler 'bakı-

ır. İialya artık Hitler impa- mından ecnebı memleketlere bailı-
ğunun bir parrasr ................. 5150 metrelik bir tinelin dır. 

~ vurı.. • .,..~.. • Maccas delillerıni istatistiklere 
1, bir İtalyan imparatorlu- lDf&Sl bitti 

h ndaki . 1 Madrid, 21 (A.A.) _ Stefani: istinat et1rrmekte ve tezinı ispat i-
·y lWUSU hülyaları- Pirene vadisini Huesca'ya bajlı çin maruf iktısadiyatçılardan Amb 

en uçup gittiğiııi görü- yaa Niella tünelinuı ınpsı bitmı.ş- rosinı, R genaburg. Hummel, Sı· 
~lini artık bir daha ıken- tir Bu mıntakada havaların fena- \\ ert, Monroe ve Jean Despoıs'nın 
harıp kuvvetlerinin B ... .ı,...,_ 1 .ıı-. -"l..n...ı . k JA ~---' • klerını zıkrc.} lcmektedır İta!-

~.. •ıs• _,·.u.uuuen muna a cı ~ut:uC 

olamıyacaktır. yedi ay durmaktadır anm b~r senelik ithalutını teşkıl 
"8, lfit&erın mua'Ylnlertnin e- 5150 mtre uzunluğunda _, yanın bır snelik ıthalatını teşkıl 

\Hall <'CI . id 
~:tnılıııt.i"r. İtalya imd91k bü- bu tunel Avnapanın en muh1ır11 tü- !'n ıpt aı n·ndde stokları ıle her· 

r devlet olmaktan ._,amile nellerinden b rıd r Nıella tünelinin be girdiği :k~bul edilse bıle bu stok-
tır m<;j:lsına 1926 d b 1 t laı teodıtedilemf}"eoeği 'için geleceü .,- a ~ nmış ır 11 da .. k 

azıran tu enecektır. Esasen İ-

No TL A R 
talyaııın şimdi ~kmekte oldugu 
petrol ve kôruur alkmtısı bu yok
suzl ugu n Ik alfımetlerklır lt.llva 
gıda meddelerı k'<lar4.1<ı ın Danı

markayn 1sH~çc, Sl<>\ ak\ a.} a ve 
Bulgarıstana ıhtiyaç vardıı 

lplilc 

iAtilterı 

Jteklemotlea ea11ta olanlartla 
•ı? ded.i. 

Mevcut ile 

tabutu ~şıııda kendisini te.akiye e· 
derek tertemiz hahrasınuı bir te. 
seJlisi 2.l~dujum bahtsız ve ömür· 
süz arkadaşını İzzet Muhittin, yıl 
dediğimiz ~y ne çabuk geçiyor? libyada İtal- Y A Z A N Şark cephesın-

Düu, sevabları adına ithaf olu • yan ordulan- Emelıli Gen«al de, m u h t e lı f 
nan bir mevlfit okundu. Ben de o. nın uğradığı mılıtyetle.rin ço-

rada bulundum. Yıl dedifia ne ça. hezimetled, iıkı ~. N • cuklarmdan vü-
buk geçiyor yavrum? .. Seni seven- müttefik 0 r- cut b ıatl an 
ler, bu mevlfit için, ölümünün yıJ du arasındaki gudiım ve kumanda tümenlerin Rus taarruzlarına 
dönümünü \'esile edinınişlerdi. münasebetlerinin tanzimi mesele- karşı tutumnalarını temın etmek 
Bense daha evvelki gün, seninle sini ehemmiyetle ortaya atmıştır. için, cenahlarda, yanlarda hatta 
kolkola Trakya ovalarında dolaştı· Büyilk harpte, Doğuda, Fran- ihtiya~, diğer müttefık oıdular 
ğımız 937 manevralarının tatlı lıa· sız • İngıliz kara orduları sevic ve birltklerinı bulundurmak hizumu-
tıraları ile kendimi a vutu .. ·orduıu. klares.inde, son yıllarda, bir vah- k J.l:J A b y· t ı. 

J na anı ııu;ı er. ca a, a.ian or-
y~ dediğin ne çabuk geçiyer oi· det göze çarpı!°rci~. duawıun da iş görebilmesı ıçın bti-

lwu · Daha bu aabah ben, sellin ilk İtalyanın, kağıt .uzerlnde mı~yon yük harbin ogrettigi tert4biıı tat-
ıazeteci olduiun &ünü düıı sanaı lara varan ordusu Izonzo harekatıle biki ı mutasavverd· ? 

gibiydim, uğraşıp duruyordu. Fakat, Şimal-, m lek ır · 
.ı- • gih • b. d rbe n-arcı Bır mem ·et ordusunda da kuv-
~n ınen na anı ır a ır. 'jf - • • • 

n·· .. . k t 1ma \et.in kabıliyetıne ve mevziin c. un, Türk milletinin temiz ço· sında, çoken cephenın apa ı sı . 
cuiu, Türk gazeteciliğinin büyük rolünü de, Fransadaki müttefik or- hemmı~etıne gore tertıp ve tabiye 
ümidi ve Türk sporunun asil mü- dular başkumandanlığı der'uhte usullerı caruiir. Ancak, kardeş kuv
ridi 1uet l\luhittinin ölümünün i· etınişlı. vetlerin prestıJ~rini okşamak ta 
kinci yıldönüınüydü. 1914 te, General Fon Konrad or- şarttır. 

Ender yıldönilnıle.rine k.ea4i yeis dusunun 9. Alman or<iusu kuman- İtalya, öz d<"nizinın ulaştırdığı 
,,.eya şevkini katmak sadakatioı danlığı emrine verilmek ıstenmesi hayat sahalarında zafer yollarını 
ı~te~.en Türk fikir ve san'at ile. vazıyct~n doğurduğu bir mecburi- acmak vezi~sini üzerine almıştı. 
mı, dl\ll, hakkında vermekten zer· yetti. Önceleri, bu bll"lc~tirme ıs- Rumeli yakasında kôprti kuran 
re 4kadar çekinmediğimiz bütün fe· tekleri, devlet hotgamlıgı yüzün- Af ika ah 1 d f t hl i' 
na ve hodgim notlardan kendini den, acı .itirazlarla karşılanıyo.."':lu. r v 8 arın a e ı ere gır· 
tenzih eden bir dikkatle, mulutin· Dogu cephesinde, Alman w A· şen, ~~ı merr.le.ketl~ nizam 
de niclir tesadüflerle bir benzerJ vusturya - Macaristan orduları, vermek istiyen de Italyadır. İsti!" 
be.~ir~n İuet Muhittinin yıldönU • Galiçya'dan Baltlk'a kadar bır ku- orduları. harbin doğuraceiı BÜ9-
munu • hah:laDUf bulunu) ordu. mandaya tabi tutulmuştu. Müttefik li.iıklen paylaşmış bulunuyorlardı. 
Spor. ale~ı, ıazete.cilerin ilemi ordulara mensup tumenlerin, ırtı- Menfaat ve mifın: mınlakalanna, 
v~. bı.rçok lstanbul hemşerileri ile bat .subaylarile vaziyetleri ıkonlıol bu anda badıreler yaratan dıyar
Türkiye vatandaşları ölıi ile ae - cd'li rd . rrv• l yo u. 
vım 1 ıgı de peşinden sürilklemiı Tuna ordusu General Foş em-
olan iyi temiz ve n "h 7 •• t M - · ' . . . '. eu aı1u u rınde, fa'kat, Makenzene bağlıydı. 
hıttm ıçın yapılan "a .:a· • 

o7 rı amı )'arı Harp sonu tenkitçileri arasında 
ınedeni tebattür topl t da, . . ' 

!ardan varılacaktı. Müsavi şartlar
la sava anlar, mirasın taksnninde 

kolayca uzlqabilccekl di. Esasen 
ıkar da, doyurabilecek gıbiydi. 

.. . aıı ısıa en Gelıbölu defı ve tart muharebele ı 
nıunıtaz ve nezıh -::nt•"'ı"blen" ı"l• Fakat mübarezelerın· son ~•ha ._. ....... .. muvaffakiyetkrinin ~efıne, sa) ı- ' .-ı 
temsil edilmişti. 

1 
bir !ki düzüneyJ geçmiyen Al- arı ~k karanlık akibetlere sUrük-

Sütlüce4ea ıeçtin mi, 

Sütlü de kahve içtin mi? 

Şarkısını aedea çaldırıp söylf+. 
ıni~ or acaba? Bugıinl rdc ortada 
halis kahve pek bulunanıadııı içia 
kahvenin stitlüsii de, satsuzu •• 
birH tatsız kaçar da onun için der
seaiz o baJtle turküaiin ikinci m11-
raı tla değiştirılip ıu telde sok~ 
lamu mı: 

SUtlücedea ıeçtin mi, 
BeyH tla peynir seçtin mi? 
Buna da ne münasebet? diyecek· 

ıııiais, Ne :münasebeti nr nu? Ga· 
zctele.rin ) azdı.gına göre, Siıtluce• 
deki buzhanede tamam 17908 te • 
neke lteyaı ,peynir maşıl mışıl u • 
yuyormUf. •. O haltle iuaa, bugüa· 
lenlo )°olu dilfiip Sütlüceden ıet~ 
cek olur da biç kendi.sine biru be. 
)U peynir aeçmez mi? Vüuı şe • 
Jıinle kaşar peyniri çok; fakat b-
ar ba ka, beyas başka! .• 

Yine diyeceksiniz ki: 

- Beyawı adı, kaşarm tadı valf. 

Mademki öyle, Sbtlüce bu;i;a. 
nesindeki beyaz peyairler, doya 
do7a uykulannı alıncaya kadat 
bia 4e kqu yeriz. Fakat, yalanda 
bahar gelip te ortalıia yeai Yeaİa 
taae taae çayır, n}ır, kirliha • 
ILllll, dil peynirleri yaydmaia ba,
layınca buzhanedeld peynirler u 
olacak denini&? 

Ne olacak, o zaman •a kimle .. 
lamı yüzüne baknuyacak ıalibaT 

o-.,. C.,,.., KAYGILI 

Amerikada parqütçü 
teıkilitı 

Türk güzidelerinin, keadilerin - b 1 -1"l ... :M he l mek .istidatları g08teiyorlardı. an su ay arının t ... .,... eu.ı6• - Vaşington, 27 (A.A.) - Havae: 
den birine müşterek bir sevıi ve ı· d t k ak · t n1 Vaziyetı ııturtarmak zaruretlerı, ı e or a yapm ıs ıye er Ordu, ycnı teşkıl edilen hava 
aygı izhar edebilmesi gibi ıiiç ıö. d Lo (F 8 d ı k t jden de fedakarlık yapılma ar ır. man on an es e sı ı pres 1 • p"yadesfnin para üt,..i te-ı..kullen 

rii.lür bir hadisenin Hhidi olmak ettı Şımalden -ıı.ıp .a.ıen :ı.- 'r"" 
r- hir münasebeti olan Mühlmann sını ıcap · ım o- içi 18 500 · -u · w tm tiT 

ıfatiyle ben, bütün bizden evvel Çanakkale Muharebesi. adlı ~ kuvvetlerle miışterek düşmana n · gonu u ep e 11 • 
gelip a:eçenlerin naııkörlüiüıtde ve nde, Mareşalinin fikrine de ter- karşı omuz omuza mücadele edile- Tujyan ispanyada büyük 
hissbliğinde müttefik bulua4ulda· uman olmryarak: ~Tilr.k oıdustı cek. aevk ft idare noksaıılan pte- lauarat 7apb 
rı fikir ve aaa'at .. uhitimiae, ilk 

le şartlar altında savaştı, ki Av- rılecek! Bu hesap, zannedildJfi ka- M•i<i. 27 (A.A.) - S&efaııi: 
defa olarak 41ia uaamak zerluju· 
na katlud••. rupanın herhangi bir milleti bu dar da basft değildır Bfr millet Havalar fena gıtmeğe devam et-

bset Mahittia... Bizde de sönül arbeler altında sende1mt ... BU- amiası kendi an'ene&i.ne tabidir. mektedir. Tuğyanlar bütün tspan
vumı,. Bis de artık hissi Ye pnlü ün o varlıklar Türkündür ...• de- B muhi~ doğup büyüyen ve bir yada vahim hasarat husule getır
miakal ile satıbr ve Ur edilir bir ektedir. Tü:rk cephelerinde1ri ha- ı~ ,zeyı)c ve mihnetlerini ibera- mektedır. Tort<ısa ile Aragon ara
ihtikir mataı aanmıranlar arasına · katı, wnuml suret~, .Türiı: Ge- :r ;~yan gençliji, yaruuıu te- sında münakalat durmuştur. Bada-
kıtıl-ı• LuJunuyo-u us. ıelkumıayı idare ~ıştı; hayır '-e kl "t • ;ı. joz'da bir ıköprü yıkılm•• ve iki ev 

... 7 • ·- • • 1 1 . mın edece ere mu e\ ece~., ve on- ,. 
crrınden de o mes u dü. şbirllğf- . -ı.ten bavl d lar Ordu harap Qhnu.ftur. Talavera de la Re-

Yaşıyan görür derler ya ÇOC1I • 

ğum .. Bir yıl mefer ne imkiun 
anılanların mümkün oluşuna, ne 

olamaz sandıkJınmızm olabilişine, 
ne mucizelerin tekevvünilne salane 
olabilirmiş. Ve vavrum bu bir yıl 
111eğcr ne ~abuk geçebilirınit! 

Anan hila ağlıyor mu! Bilmem .. 
Kızkardeşin seni hatırhyor mu? 
Bilmelll ... 

Amma yavnını .. , Blliyo1'1111l ki 
.sen, dostlarının sönlündesin. 

Gönül kazanmış olnıanın btiylk 
saadeti ile mezannda yat Yititim. 

Ni~meltin Nail 

1. T .. k rd A ara vurca g ı ır · ya 
'lC ge ınce, ur o usu. vnıpa tle üfteh" olanJ ina'da Ramahlar zamanından kal 
•akasında da. üç mıntakaya «uv- mensub~ m ır ar, 0 ma bir koprünün kanerı yıkıJnut 

vetler göndermiş ve bu kolordula rdunun saflarınduı yübele? gü- tır. Valam'ın kırları sular altında 
rı cephe kumandanlıkları emrine de ,ahaiyetlere ~.,,. blbı mu- dır. Tqe nehrinin 1eviyeaı ,.uaeı 
vermi§ti. habbet ~ler. Ve ancak onlara mele devam etmebedir. Sular Re 

Bugün'kü uçsuz bucaksız cephe- ıtımat edebıhrler. İtalyan ordusun ina köprusunü qml§tır. Zıraı mab 
terde, kumanda münasebetlerinin a da bu rnukaddes ruhun yerlet- sulıM harap olmuftur. Koyunlar ve 
hemmiyetle bahis mevzuu olma- niş olduğunda fiiphe yoktur. keçilerden zayiat varchr. 

ması milin~ün değildir. ~cak, bu- Müttefık iki ordunun yanyana, Küba Birletik Amerika a 
rada ahengın devamı, bır yandan canla bqla aynı gaye uturunda •- • • y 
da ijlerin iyi cereyanına bağlıdır. va~aları talep edilebilir. Fakat, Uthak etti 
Belçikada, muttefik orduların İt 1 an oırdwnmun izzetinet.inıe Nevyork, 27 (A.A.) - Tası;. 
evk ve idaresinden Gamelin mes a y 

1 
bi ~ A.ssociated PN!ıSS ajamuna göre 

azeteler iplikte ilabkar ) a. 
iuu )'a&ı)orlar Fi:>at lUu· 
be Kemis1oau1&ua üzerin· 

aayrimec>c•t 

Maccas, net ce olnrak İtalyanın 
bılhcsap itaı,anların dedıgi gıbı: 

cPer manco di ~spir > ıktı dı 

tesemmüme yıkılma a ve testin 
lmaga mahkum oldu unu yaz 
maktadıc 

uldü. Mulıarebclerin.,.ldığı meş'um iran ge en tir ı..:1..~ tarzını .ka- Amerikan harıciye nazın Cordell 
akıbetin mes'ur eti de bu anda o- ul etmesı g ç 0 

... ""fi .. na, vuıye- Hull, Kubanın Amerıka Birlefik 
lmiiiiiiiiiil&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiim na yüklemnek eniyor. ın ılcaatına ve İtalyadalti yeni yı- d vletlerı~ ılhala teklıfının Beyn 

Alman kuvvetı""rı·nın kütleler ıınaklara ragmen, hAIA inanmak h 

lst •etntik iplik IMalun
aralara 1,1 lrurut fi)'llt 
nıasına raimea bası aatreı-
35 metreliji bet kllnlfA ve. 
rJaraıl§. FihiJ bir ihtlüc 

a11emella: 

Allah ruı olaua p MU· 
abe Burosunclan. Zira muh 
· rleriD iplitıi pazara çıktı, 

Ha•ta IJ• 

Yatalı 

•llın yataklı bir hasta11e ya
) or. Demek basta çok a· 
Yokmuş. Pekı bu hastauew 
inşasına Haz"rauda b a• 
rı laildirildi&ine go e. lH& 

.talar im ita.tane yapılıp 
ilce) e kadar asıl bekli ye
ler?. denuş bulun4hık 
.. ettıolla a itiyi i8Y oy• 

nıi? H • atıldı ora.. 

kabahat t.eıem1ede nı1ı 
Mle4 ,... bMtaluııN8f 

İaıiliz işçi Parti i Litleri 
Attlee Oksfoni tininrsite i· 
aiıa bir toplaatasmcla: 

- Harpten evvelki iünya 
artık mevcut deglJdir, df'..miş. 

anemolla ıu şayanı dikkat 
mlitaleayı yumurtladı: 

- Harpten sonraki dünya • 
"'ı" da mevcut olabilffeğiae 

lteft akıl erdire.nıiyonam. 

Ôlıüzün 

B r rk da: 
m jde, dedı ağır de· 

rilerand yüztle on tenezril 
vukua ~ Bu fiyıt tenez-
zülü a)akkabt fiyat da 

' lam. a ehep elıcaknut 
•ü;4e, dM.i. 

Nanemolla bhkalııa,.vı H· 

vunfu: 

- Yata ukadat BaWia 
sevnuneıe ılei• 4opua1L h
kat 4imw7e kadar a7Urka-.... 
lar demek b'Jdisiin m1.&ntla 
nqia oWular cleı•e, 4led.i 

** 

Mussolini, İtalyan mılletinı açlığa 
mahkum edecek İngılız ve Yun n 
kuvvetlerının kahraman bekçileri 
\•e mutevaldkı?. hakunlıeri oldukları 

bu ebedi Akdenız yüziınd n İta]. 

van askeri makınesının tama 111 

durmasına sebep olacaktır 

lngiltere kazanırsa 

" ltalya minyatür 
bir evlet 

olaca tır.,, 

Fransada un 
stokları azaldı 

" Sarayın ve arıcıye nezaretımn 
halinde, şimdi de, İtalyaya Jcaydı- ümkün değildir. malWJ\ah ve muvafakatı olmab"" 
rıldığı havadisleri yayılıyor. Vak Dığer taraftan, muvaffakiyetsiz.. zın iyin azasından Smotbers tara
ıle de, Kaparetta gedi ıni kapa ıkl rı doguran sebepleri, ikumanda fından yapıldığını bildirmıştır 

a1< içın, Fransız ve İngiliz kuv- unasebetlerındeki dei~kllklerle 
ctl{'rı Yarımadaya koşturulmu 

!ardı. 

Küba maalahatguz.arı Baron tara 
•dt'rmek ~ defa, murnkun de- fından neşredilen bir tebliide Ku-Bir kişiye günde 300 

Gr. ekmek verilecek 
İtalyanın muaz:Mm ordusu, ufak 

Vichy, 27 (A.A.) - Un stokları- .uvvetler önünde yenılm'ş ise 

ğild.ir. ba milletımn ıstiklalinden vazg~ 
Alman hava fıloları safında da me nıyetınde obnadlğı bildirJ.lınek 

İtalyan pilotları bir mevcudiyet tedir ın azaln ası dolayısıle hır Şubat-

an ıttbaren ekmek ta\ nı btiyuk 

ler içın gunde 350 gramdan 300 

ışç.ler ıçm de 450 kramdan 40 

rama ındirilecektır Ondan som 

erkes ıçm musavı olarak te&pıt e-
ılen 80 gıam her ay bu mlktarlara 

nun sebebı, yalnız kumanda clE> 
nnl rmın ödevlerim başarama

ası da değıldır. Po ordusu an 
'vvetlerıle h la Yarn adadadı 

ceste ceste Arnavut! ığa da ge
mlm kt<'dır. Arna\1Utlu - İt 1-

ostermediler. Akdıentzdekı yem Nevyoık Tımes gazete ne g<>N 
f alıyetlerM de Ahnan havaetla- Kuba matbuatı Smothen'ın iJıed 
rının adı gf'çıyor. hah n denızus- surduğu teklıfın gulunç ve Kuba
u ve altı fılolarına ı tn ak ~ mu- nın mılh şer f ne halel get recs 

hale sayesmdt' taze bır enerıı mahıyette ol u una daır n şrıyat
rm k kabil olup olmı) c ını ıs- a bulunmaktadır. 

kbalde gore !J 

7 (A A ) - B. B. c. . ilave oluna Bu ana kadar ıkı cepheli herp-
1 rden b~lanmıyan Alman ordu-

Tunada aeyrüsefer baıladı 

Bud peşte, 27 (A.A.) - Bugun. 
den ıtıbaren Tuna u :erinde sey
rusef aın veniden başlam(ftır. 

1) ao askerlerine hitaben yap -

tı&ı n radyo ıle nepedHen b r .mu 

sahabede fa İiii so üsü Aaaaldo 

netimle tö>'le demıttir: 
- Şeref ft pnır hisleri IHu 90 

lıveçte bir fabrika 
huara ugradı 

unur 'hır fetıh yo. 
e değil, İtalya) ı 
l kurtarmak icay-

1 de ~ ağlrlık 
t ek moburiye-

Franaa tava11ut iıtemiyor 

Vıchy 27 (A.A.) Havas ajansı bil 
dirıyor: 

ki ı Kuman Hindiç.mi - S am illtılafında Fran 
ıı ve kut- sanın hiç bir ecr;ebı 'tavassutunu it 

h;ıdırılmaeı tıeınedığını beyana mezunuz. Japon 
,.tleri de bund.an ilerı gıe- tavassutu munhasıran Japonya 

tıüıkUınetiıun bır ~bbusüdur, 



IJCıtAM 

Tarihi BAdlıe 4 

Aziz Nasıl Oıd-riildü?ı 
ŞE.HIRDE.N 

RÔPORTA 

ir Yılbaşı Gecesiy 
"· Y a z a n: M. Sami Karay e 1 K h • k · ı 

j Osmanlı imparatorluğunun vaziyeti vahimdi. Yeni- a ve t l r Ya 
çeriler çapultarını memleket içine tevcih etmişlerdi Müsterih olun 

Yazan: Tarık Fulya 
- Ydlar o ka<lar kalabalık ki. 
H<:rKE.:sin agı.ında, sanki hu keliM 

m<·yi ezberlemi~ler ve bir koro he
yeti gibi hep bır ağ1Z1!an heceH
yorlar 

Bcitün oyuncnkç; clükkanlıırı, 

akşa.r. üstü binemedığimiz tram
va) arabalarından daha kalabalı!<. 
Hıkmet bey o akşam üstü 

yorgun vücudunu dinlendirm~ 

için ufak bir banyo yaptı. Pljamıı
larını giyiyordu odasının k.apu;ı 

çalındı ale!icele giy;ndi ve: 
- Buyurun, dedi. 
İçeri karısındıın tek yadigar ka 

lan kızı girdi. 
- Babacığım ou gece Semih 

Beyler bizi, aralarında yapacalda
n toplantıya davet ettiler. 

Hikmet Bey klZ!nm ııözünü ke
serek yorgun bir tavırla: 

- Maalesef luzıım, beni mazur 
gör, bu gece canını hıçbir yere çık· 
mak istemiyor. 

Dedi ve caddeye bakan pencere
den \oyun sürüleri gibi birbirleri
ni takip eden insanlara baktı, 80ll· 

ra kızına dönerek: 
- Dediğim gibi kızım, beni biç 

bekleme haydi sana mani olmıyıı
yım, giyin git ve iyi eğlen. 

Hik.met Bey he m.söylüyor, hem 
de gözlerinden damlıyan yaşları 

&.iliyordu. 
- Bu gece sizde bir başkalı« var 

b&bacığım, yoksa rahatsız mısınız 
dlıdi ve H:ikmet Beyin gözlerinden 
sızan y a.şl arı kendi ufll<!ık mendi
liyle silerek devam etti; 

- Fakat ağlıyorswıuz, muluW<· 
kak blr §eyiniz var, evet anlıyo

rum. 
Pervin, b&basının boymına sıırı

larak: 
- Neniz var babacığım, bana 

eöyleyin ne oldu, yoksa rahatsız 

m.ıs1nız? 

- Hayll' kmm, hiçbir şeyim yok 
Allaha şüklH' sapasağlamım, dedi 
V<! >lozının iiı:i yanağını tutarak an
lmdan öptu. 

- Haydi beni bekleme, ııen git. 
- Fakat sizi de çağırdılar. 
- Hayll' kızım benım için üzül· 

me. 
Pervin fazla ısrar etmedi giyindi 

ve Semih Beylerin daiTesine çı!<tı. 
H>lunet Bey koltuğuna otunn~ 

dalgın, dalgın düşünüyor ve aTada 

bir acı, acı gülümsüyordu. 

- EW't on beş sene evvel yine 
tm yılbaşı gecesi idi fakat o zaman 
genç ve bekar bır Hukuk tııle besi 
ıdı, o gece ~ndı ve Necla ile arluı
dasının o geceki toplantısında ta
nışnuşlar ve ev l~mişlerd:i. 

Birdenbire oturduğu ynden 
k;;lktı ve gardropun gözünü çekli 
içinden Neclilnın geçen yılbaşı için 
ıçınden Nazaı•:n g~çen yılbaşı içın 

diklırdiğı tuva;etı bJ:aıı Kolları 

ara.c.;ında d-0ğruirl•t öpüyor, .&ıkıyor 

\'t ağlıywd J 

Kapı ~çıld.ı, Zehra içeri ı:irdi 

kor.ku iQinde efendisinin vaıiyeti
ni seyrediyordu. 

yorum haydı ne duruyorsun giy
sene? 

Zehra şaşırmı~ efendisinin ken
sine uzattığı tuvaleti göstererek: 

- Bunu mu? ıtiyordu. 
- Evet .. bunu haydi ç.- ol, 

kaybedecek vakH yok. 
Zehra biran durdu, fakat efen

disinin a6abi haykırlflarına niçar 
boyun eğdi. Ve tuvaleıi eline aldı 
dışarı ç~ktı. Hikmet Bey de giyin
di. sokağa bE-raber Ç1Jı:lılar. 

Caz çalıy«, bütün çiftler dans 
ediyordu. Salonun kapısı &Çildı, 

;çeri kolkol.a bir çift daha girdi. 

Mermer merdivenlerden imyor
lardı, erkek yüzukoyUil merdiven
lere uzandı. 

Caz dm'll'l~, dans edenler pistki 
terket?nişler ve yüzükoyun ya\9.n 
Hikmet Beyin etrafını ..aınnıl}lar

dı. 

Bir çığlıık, hed<ea~ ik.inci biT 
~orku. 

- Pecv:in bayıklı. 
Salondaki hal:k birbirine girmiş, 

herkE!il telaşlı, ceset .h8.l8 orada. 
Polisler, Müddeiumumi, tahkikat 

yapılıyor. Ve neticesi. 
Gazeteleroe.: 
Geçen akf8Dl Beyoğlunda bi• 

toplantıda tanınmış avuicatlanrrız 

dan Hilı:met Doğrueöz ani bir 
kal b ııek tesi ootioesinde ö:lmüş

tür. Ölümünde hiçbi!' lltast oJma. 
dJğı anlaşılmıf ve dıefni.ne iırln ve
rilmiştir. 

28 İKİNC~UN lHl SALI 

~.00 

8.03 
8 .ıs .... 

12.JO 

12.33 
ıuo 

13.05 
13.20 
11.00 
18.30 
18.45 

PrO&Tam 1900 Mttz:ık 

Ajruıa ]9.30 Ajıını 

Müzik lt.46 ll.füzilr 
Ev kadını :ıo.ı6 Radyo Gaz. 
Proenun 20.•5 Müzik 
Müzik 21.00 Müzik 
Ajan.s 21.30 Konuşım. 

Mü.zili 21.t6 Muzilc 
Müzıl< 22.30 Ajanı 

Program 22.46 Mın.ik 

Konueıma 23.l!5 Yarınki pro. 
M:üı• 23.00 Müzık 

Şehir Tiyıııtroau 

TepMız ..... z 

Dra.n-••• 
ll iıı!n.o•iava llAI.I Pri 

Mtııma - :ıt,39 .. 

EMILIAGAWTTI 

• 
Komedi kısmında 

Bu aktam 01wı 1oktar. 

Sokaklarda açılan çukurlar 
Yollarda ve binalar civarında a

çılan havagazı çukurlermm vaktin
de kapııtılmamaları veya dlkkataiz 
biT şekilde kapatılmaları yüztınduı 
müessif, feci kazalar olduğu d'Ülı 

Belediye Reisliğinden Kaymakam
lıklara ehemmiyetle bildllÜJ>" ve 
işte ihmal, llkaydisi görülenlerin 
hemen adliyeve v.,r;Jecelıleri tet>

Yeniçeri boı.t:unlukları, intizam- tliler. İngilnlerin bu miianaşatı Bo- 1 sonra, Rus - Avusturya mooarebe
sııtlııkları, itaaı..sızlikleri Devleti A- ğazların Ruslar eline ~esi] ı.ıinin hi\am.1>tdan hemen yedi se
liyeyı öyle hale getirmişti ki, de- içın duydukları siyasi menfaat· ne sonra (H. 1213) sene.;inde Fran-
ğil hariçteki duşmanlara, dahilde- kaygw.u idi. ııızlar Mısıra mi.isi.evli oldu. 

"Sorsalar kim ehli keyfin keyfini 
"Taze elden, taze pişmiş, taze kah 

kı isy=lara bile luır,;;ı !<Oyabilecek İsveçliler RU8larla harp ediyor- Fransı.ı.ların Mısıra gır' mesi, _ _,_ '""'- ~-'-' ~ve ve 1)1.y .. ,....., bdki _..,.ııia bir Uı: "*- ..,,.. 
halde değildi. du. Bu Dt!deti Aliyenin menfaati Rusların hiç ~ine gelmezdi. Çün- pek fazla ehemmiyet vermff.iclmiır., lull- -· 0 iki tolanayı 

Bu muharebelerde yeniçerilerin idi. Fakat, İsveçliler bir müddet kü, Rusların hegemonya mıntalta. 
yaphkfarı itaatsızlik hicabiıverdi. lıarp ettikten sonra, Rııı;larla mü- sı ittİılıaz ettiği mınta•kaya ayak 
Serdarın otağını basmak, muhare- salaha akdettiler ... Bu suretle dev. basmış oluyordu. 
be etmeyip kaç~. kazan kaldır. Jet yalnız kaldı. Hele FrallGlzların Mısın .istilıisı, 

tA ~iuıoii, ~ine.i planda aıkhmıa.a. ce- nen ka.hve iç:Httde 
len, fakat erbabı, ~irl akil<f.ri itm h~n bile vardır. K.ahve-Y 
dl.inekle Mora.ber mU.taJea olunan iki 1 renkiıf.rıe ı.:a.a,·erenıi 

madde ... Ö~ le llall,·e ı.iryalr.ilcri va.rdır İl var, ko.,.·usu var ... 
ki, sa.ba.hleyin kalkınca bir \·eya iki tane Eski kah,·e Un·a.k 

ma.k, mevcutları fazla gösterip Prusya hükumeti, Avu;turya ile Suriyeye doğru yürtıyü;;ü, İngil • oade kahve ~.meu.e, kalasını lopları» I ikili, matbııh olm 
devletten para almak gibi ahval - bir muahede akdi ve mütareke i- terenin hiç işine gelmezdi. bir İ1i yapaa;aı. Bunun b<n.zer o&ı w- ki. ka.lneyi pl•irme• 
leri sayıp tükenmez haldeydi. çin Osmanlı hükfımetine tavsiyede Devleti Aliyenin dijşmani lbia _ 7a.kıleri .ıe vardır. Ş.ırkhlar, raliba bi-1 olacak .. Hın:. ~ . .ın•. 

Has 1 K h-~ · Os b l .J ra& daha çay& d~kundur. En.urumd.a. 'ı ten, ka..l'natmalt de-( 
ı ı aynarca mua =esı - u unuu. manı olan Ruı;lar, Fransızlaı· Mı -

lı lm
. Osm .k.ıtm h~r evde. but.llll ,Un ça.y sem.a,Te- deriz. Bu, ondan da 

man paratorluğunu parçala - anlı hükümetınin müttefik-, eıra "İrince derhal Devleti Aliye -e rirrin ka.J Da.dl&Vlı bir çok kl1Dblerde:n, eıJikiden, «.mu~lı. 
mak için, Katerina için bir esasi !eri, Türkleri hal'be teşvik ettik -1 ye müma1i"tk.fır davrandılar... .ı.ı...tar<a işiillm. Esk:..ı..n. j,taQbulda 1 o da. mrol<r kokan k 
muahede haline gelmi§ti. !eri hald.e şirr.di de birer mütare • ) İngiltere de, bizi Fransr"lar üze- hemen butwı evlerde ..,.b.nları aemaver an1-lı.lor ki. erbabı 

Rusya, Lehistan, Prusya ve A • ke ve musalaha ıle ortadan ç>kmış rine harekete ~\'İk ediyordu. Hü- kaynv, ev halkı bir odada toplanıp fo- su, misk kokusu ırib 

VUSturya devletler . aras d b 1 o lard kur fokur kaJnıyan ,.e ULttindeki de- mem~ kahve itin «k 
ı ·m a pay - u. un uy .r. _ ı. . kumct Fransızları Mısırdan çıkar-

ı t R 
_1_ ~ JiJı:Wıa bllha.r ptı.J.ı:üren ~ema\'f'rin ba- ~llYV» dttler .• Çap 

aşmış ı. usyanın art ... Garp cep- .ı.sveç hukumetı muha.r.ebeden. çe- mak için İngiltere ve Ru,va ile bir L-....:- _ _ şwıcla sabah ka.tı., .. a.ıu._..,, ya.pa.rludı. Ge- suyy cibi •.• » dedikltr 
,...,;,.,den de itirazatı kahnanııştı. kilınce ve Prusya hukumetı de ittüakı tedatill akdetti Hatta Rus celerl, ,..,. simMlile y•puan aece ,arısı ye ha.vallolnde. 0 

Ruslar, Kaynarca muahedesin ... ?6ma~lı m..ikUme~ınin Avustur~a 1
1 yanın Karadeniz dona~mas;nı~ Aık kah\'a.lt.d.aruıda •a. serna,e.ı- kayna.rClı. bizim bazı unup 

den sonra Devleti Aliyeyi tama • ıle mutareke akdıne tava.ssuta kal, denize çıkmasına müsaaıie elti. O da ~rı ... Ça,uı bir do drmleme.i, ça- kahvetu!murra, yinl 
mile yok etmek için Avusturya kınca bilmecl>uriye Devleti Aliye ı Gö ... 

1
.. k' R 

1 
K d . yına, çayının cinsine aott muayyen bir hurd•r: misallrler• 

İm to "- 'ttü k ett' R ·1 ·· ıı:..ı. ru uyor ı, us ar ara enız sa.Dliıln demde bıraJulmatn, y&.ni hazır- ler. Fakat, bu ka.Jıvt. para r...., ı a ı. usya ı e musa ... maya meci>ur ol· hil. d ·b 1 .. 1. 1 . · · 
V b

. .. d-'--- ....., . d B' iki' .. 
1 

(H 
12 

) sa ın e u unan u J<e erımızı 1§- !anma ııouhi vanlır. Tı«e ve iyi ıı&Y. er- dedikleri aibi ...,.ıı. 
e ın yu.z VJ\.tıdn ~ senesın - u .. ın . yuz _atı . ..06 • se - gal etmişler, donaıuna vücude ge- babı için renci.nde.n ve kokw.U11dan belli m~'*vdur .. Bir ibrit 

de (H. 1195) Avusturya ile bir mu nesınde R.usya. ile. Ya.ş musalahas'. J tirmişler, şimdi de Boğazlardan olur. TKe ıı&Y ifin •T••tan kanı rlbl• bynıyan ı.ahvenm ı 
ahede akdetti. Rusya ibu sefer Bal yapıldı. Bın ikı yiız bırden, bin >kı k Akd . ıkı 1 d derler. dul'. Bi-.ie de laf 
kanlara inecekti. Bosnayı SııW - yiiz altıya kadar devam eden mu. geçern . enıze .ç y~r ar '.: .. .Akik cibi> çay d• docllkterl vanhr. 
tana veriyordu. Ve bir Sırbistan hare'beler bu suretle bitti. Karadenız sahıllerının buyuk 
~ edecekti. Yunanistan devle- CJı;manlı .lıüJcUmeü, yaş muahe- bir kısmı Rusların eline geçmi§ti. 
tini kuracaktı. desile Kaynarca muahedesini ve Kınm ülkesinin zaptı Osmanlı İm-

Ruslar (H, 1197) senesinde bazı Kuban ve TamaJl ve Kırımın isti- paratorluğunu canevinden vur -
betıaneler ve müdahaleler 'Y'iicude lfısıruı. dair .senedin hükmünü ka- muştu. Bu ülkelerin zaptiyle Kaf. 
getirerek Kuban ve Kırımı mu • bule ve teyide mecbuc oldu. üste kas havalisile Rumeli yakasındalti 
harebesiııce istlU ve zaptetti Ve de Torla nehri ötesindeki vilayet. irhbatımızı kesmişti. Üste de halis 
Osmanlı lmparııtorluğu memleket· leri taınıımile Rusyaya teslim ettı. öz Tlirklük diyarını eline geçir -

l:erine cıı.suıılan vasrtasile fesat fi· Ruo;ya, her hamlede Devleti A- mişti. 

l:"a.kıu aam;uı.lara kMla.r. ne y&kın :ıa- ma, bu bisim aıcı 

m.anla.rı, hatıa bili, çayhane tabiri ku-
1 
kahvbi C"ibl d«'iildir 

la.klannur.dadır. , phj.er ve mıat.buhhır .. 
Onu da bırakın, burönkil sosyete ha- O kadar,.. Bir dr, Y 

7a.t.muı p&J'h d&.N ('I"~) lanna ne vardJr. Birisi biraz 
buyuruhır? Demek ki:, f.&y, hala eak.i •Yahu töYlt bir 3or 
:mevkiini, et,ki Meınmiydini muhafau 

ed~'or.!.. Bir arkadaş. bu ç..a.yh dan&la.r
dan b&haederken ~ö)'IC dedi: 

ver» deri•. Demde k 

11nlü oklutu l'ibi, 
ll.e1fe l'ire u~uıu T 

kirle.- y•vdı. HıriBtiyanları '"'+<••- liyeden bir pa""~ koparı.,ordu. Son Osmanlı hükumeti, başına gelen -.; .a.gws- ·,.- ., ür:raldler 'u bt'yit.le 
şa ve iıryanıı teşvik etti. 'IW9)'a, ra da yine her llıamlede Osman!. oiıdirelerden der&i >bret almıştı. ten çayla.r k•yn&mlf '"1iıoıı nyıın.ıı.ıı , cKaı. .. ı noyl oiyıılıı 

- Cay, beli narin bardaklarla ;oil

meue a.irya.kil!ıi ank ahnaa.. Hele bu 
Q&Yiı d.....ıarda, koca banlaUarla veri-

Fransayı da ittifakına aklı. hii:ldimetinin mahalli ve dahili iş- Fakat, orduda ve idarede ıslahat b..,.ı.a bir '°" dei'ildlr .. 
İngiltere w Pruırya hükümetle. lerine müdaıhale eöebilecek tarzda yapmak mümkün değildi. Öz Tür- Se<icei aehun, ça,ıa eheınıniye'll, he· •Demedi i< bnnn sır 

Pim>-M."l" ma.liım. .. Si& ek belki ..... ,. ü.r "& 
ri ıe1a... düştüler ... Çünkıü, R'll.s'Ya hükümler alıvnrdu. Bu 9U!"etle Os- kün elinden bütün kuvvetler git • ~ --r- .;-· &asisini11ı.. i1J cay buluyor mw.unus? l ıne ,u be>•ll " m 

akkuyrukla.rı, bilir: ve Avuııturya, Fraıwa devletleri manlı lmapara1x>rluğu.ııun i5tikla . miş, devlet bir sürü devşirmenin Hcle 0 eski popolları, 
tarafından Devleti Aliyenin mu- !ine el uzatmı.ş bulunuyordu. eline düşmüştü. 
kasemeei iJııeyfiyeti bu devletlerce Yaş muaiıedesinden sonra, İm - (Devamı var) 

miiılıim addolwnıyordu. &pratoriçe Katerina vefat etti. -·-------------
Bunun üzerine lngntere ve Rusya 1mparatorluguna Pavlo gel- il U ] ' E fi E R R I IC 

Prusya hüldlmetı..n Devleti Ali· eli. 
yeyi Rusya üzerine mulıarebaye Osmanlı İmparatorluğunun da -
~ik ettiler ... (H. 1201). hili ve harici vazıyeti vahimdi. 

Rusya, Devreti Aliye ne vakit Yeneçeriler, çapullarını muharebe 

inhisarlar Vekili diin de 
tetkikler yapb 

Hlı~d~•salArı, Ca"·;ı1., Seyl.ıi.n ça)'lannı bu
labihyer muswnız? Butq,nız bile, e eski 

leut"ti ôllıyor mıu.:un.a.z? Tabii ot ı-t-

.er ... deiil mi~ Çok fiıkur ç•l blAıntJsı 

~·ok .. Cavad.an l"tlen &on ('.ay parti.'§;, da-

.. S.rsa.Ja.r kim ehli k 

Kahveye :Ut d"'r 
ha bir müddet plya"J.ayı idare edtteılıı: •• lletteli: 

o umana il.ad.ar da )"f'llİ'ii l'elttek •. Za-, «Kahve 4~• 
ı.en. yerH paylarunız da, piya&ada mU- Vo: 

bUn bir yer ıuta.ror ve ihtiyacın mubiJR. «Bir fin<'an ka.hvf'lt 
bir kısmını karşıla.yor. Fakat, l't'f'tn l'IDI 1 n.rdır.» 

ca&dede oltudwn, bıılıın bazı ~kcötlff D.r-llorl b•n 
.ıaiıata ve orduaunu tanzim ve :ıs- meydanlarından çekerek dahile Şehrimi;ıde bulunan liumrüJı: ve 
laba. ~ etııe deriıal bu hare. tevcih etmi•lerdi. İsyan, kazan kal İnhisarlar Vekili RaiI Kara<leniz 

.. -.t , ne yapmıwtlar?: Kaynamış, yi.nl bir defa ve meahor iki t.anesiılid°· 
loeti baltalamak için ya dahilden d:ırrnak, çapul yeniçerilerin adeti dün öğleden sonra Inhisarlar U. renk•• ıeuetı a.IU1111Jt ~yları loplamış. 
.ibtillller vlicude getiıme~ çalı • hükmüne girmişti. Bektaşi yoldaş. Müdürlüğiinde meşgul olmuş ve lıı.r. O kada.r ~yı nerrden t.oplamışlar, 
F veyahut devletin ~ yeni lığı 'l'iir.k milletini soyarak birlıiri- İstanbul Gümrükler Başnüdürü bıan ha.rret ediyor ... Neyoe .. ToplaDUf· 
bir harp beUyeııi açarııJı: :ıı;lahat te- ni y~atma.k olmuştu. İstila devir· de inhisarlara gelerek Vekille ba- tar, lıurulmıışlar .. kutulara koym1.14IM' .. 

Üze-rine de cXorlnnadaa, oeklnm.tden• 
p!4:ıbüsluini dımluracalı: çarelere !erinde bol ganimet ile doyan ye- zı hususat hakkında izahat vermiş- clb• h!r firma ı.on.ıurup Mz> .....ııer-
tevesııül eyleTdi. niçeriler, tmıdi aç midelerini, boş tir. ckiı:i bakkallara sa.tmı,ıar .. llalıka.llar bu 

İııgiltere ve ~anın telişı plerini istila devirlerinden kal • Vekilin bugün de şehrimizde ita- ııarıarı dalı• ueu.a a.ldıkJan için miq-
kendi meıı.faatlerıııın haleldar o- ma dahllde bulunan zengınlıkler !arak yarın akşam Ankara a avdet lttl~rlne tercihan bunları oatm..,.a bıı4· 

~•ur Jır.e.elti p&t 
ha.k.&..ında bir tarihi de "" 

«Kahl'eye kddı Suril 

evde baluuduj"u, her 

eU.i s&manuı Melm 1 
eflence 7erl •yıLin ~1 
yununa da.Jıl rtmıı.,ıtt. 

"--' ı· -'-- B ·· · -' ih tmişt' Y lamMJlar. J'akat, m~rHe-r, birtr ikişer 
>no"~dan ;..,.; ge ıyoıuu. U se • uı.enne ·•eve e ı. _. · h'- ld' Mercanla Kararöz.per ..,,..,......... . llC''-mesı mu l.C'me ır. l'elip ıiılıı.i.1ete baf,lamı,,ıar .. Nihayet fo-
beple Oimanlı lmparatoduf;unu Yeniçeri hücumu, yeniçeri ç&pu- ya meyd•na. o•tuıuıı. ç.ıunış .....,..., .,.. .JHtetim lr.ahve ht1 1 
Ruayayıı karşı illnı ~ teşvik hı şimdi düşmana hücumdan ziya- Gülhane müıamereloııri w.ıan _,-..ıen bulauksın? diye bir moddet tepin 

etm.işlerdi. de dahilde oluyordu. Ve bu hal Gülhane tıbbi müsameresi geçen Şimdi, çayı rfl!llp ka.hveye edelim... Ben ı.ıı.ııve1l ae ııev• 
GörülüyO!' ık:i, Rueya Deli Petro yeniçeri yoldaşlarını daha mem • Per~be günü saat 17,30 da Pro- ltalo.venln yeri ve eiı<.mınİ7e'ti d,.._a ıı;;. kôluoimd•n lefrlk ed• 

vasiyetnameırinden llOnra ve Deli nun ~i. fesör Dr. Nüzhet "'""'·in reisliğın' - J'iil<lür. Şehirde, döri adımdt. bk kahve- bduu"'ı·--hadalı~p•m· ~~an~~..-
beş ~ hane &"Örürilz, Misafirim.ize ilk ikn.nu- - -...- -

PeU-o ile beraıber hemen ilıer on Çünkü, muharebesiz, kan hök - de t-0planıruştır. ..,.. bir olırara il• kahvedir. fAılıl evler- KahY•·~ h~ ki· 
ve yirmi eene zarfında Omıanlı rneden, tehlikesiz kazan kaldıra - 1 p I · N" h "'~" de, ı.aııve ....,, çrilinl<k olarak alınır. ıl<ın namu nişanı ıı..-· - ro esor uz et .,.-.ir tara- ""' 
İmparatorluğuna fırsat ooldukça rak milleti go-ymak ... Vezir konak- yuvarl.alt lıahve dola.plarmda kavrulur, Fa.kal, herk .. eyle .,.11•· 

fından Nisaiye Profesörü Dr. Ge-
hal'p açıyordu. !arını basmak ... Ve bu suretle cep . el dofirmenlerinde e<l<ilir, mı. r!bt ko- Bana bu ı.a.ııve ve ~1 
Osmanlı İmparatorluğu Avue - !erini doldurmak. .. Muharebe 2a. neral Merhum Refık Münir ve ı...ıu tau lıahveler miı.aflrlerc ya.ki.ıslı nu liryakiteı·ini ı.aıırı-

+..-·a ile .Jetli muharebe halin- manında, muharebeye gitımeyip hayatı. . ._ııu tçirule •11D•IW'du. Arlık, evsa- e-noel razoteterde ...... 
~J • 2 B lab Jılblnln aeylr.lne ırött, s...ıo.. Bl'ftil7a, Biri 7ııl<ancla ...ı.tııı-1 
de ilı:en bir de üste Rwıyaya iliinı kaçmak ... Eğer muhorebeye gi - - lf rent tekayyuhu vaık- Yemen, t!Mıa bilmem 11e kahveleri .. Fa- ...,, dlierl ııe, p;y,....ı> 
hariJetmiş bulunu'.iordu. derse Uüşmaru değil, geçtigi yerler ası. Kulak asistanı Doktor liasan kat, lıeptıi railı, hepsi kafeini a.lmmaııuş dığ'ı hakkwdakl ı.avadif-' 

Avwrturya harbi ooyümfu;;tü. halkını keı;erek talan eylemek ... Avşar. lı. Eski kahve Unakllerl de, tab!i ka· ne aöre, bls kıı.ç allJl d•· 
Devleti Aliye, Prusya ve İllveç İşte, bekta~iyan ocağının ruhu 3 - Bir Al""<llersal'kom vak' feln<>mandı. Şimdiki ka.hve tlrya.kil•ri-ıkabvr liryal<ilerl Jnılıv• 
-'-·letlerı·le bil'. ittüak ak.detti. İn-\ böyle idi. C'ld · . b· , · Dok ası ı nln Uryalıi!iltleri atıı lir:Ya.kiliii oba kü.lal .,.ıunı ıer. Nına1e4 ....,v ı l\ e a, asıstanı tor Hakkı k K h k-~ h -• •- · · · l'ett ... a \'O o -..ar ay-ım.Mta -- bir nılk&ar ka.bve P'1 
gillı.ler de devle\e mümaşatkiır i.. Kalerinanın vefatından biraz Salınan tarafınaan gösterilmiştir. .....,.,.,,. ki, Sabobleyln kalkınca yen•n bu lıı hall«lilmfıı. -ı:~ 

c::=========================================== kahve varmış. Piya--' ılar o ye~•luni$... r 

- Çabuk ... Çah<Wı: ... Samı söylü- li ğ olunmuştur. 

BOYOK TARI Hl ROMAN 

Yazan: M. Sami Karayel 

No: 117 cini tutamadı: 
- Meriıum ve mağfuru leh ba. 

bam Kanuni rahmeti rahmana 
gittikleri haber geldi. Hutbei ~e -
rüte bızim namımua dua edilip 
cemaati müslimllle bildir.eliz. 

Dedi. 
Selim, o glin hiç durmadı. Salta. 

Diye mukabele etmektedir. J Şehııade Selım, sa.rhoşluğundan a- nat hırsilt!' at koşturdu. İstanbul 
Neye ve kime kar§ldır? .. Bir a-ı yılar~ Sokullwıun yazıı;ını tanı - yolunu tutturdu. Yolda, şehzade 

lay ;ı.slı, nesli belirsiz gliruha!.. dı: Selime rast gelenler kendisini ra-
.. 1 · b .. hatsız etmekten geri durmadılar. Yeniçeri ağası, soz ermi 8fU" - - Var, gelen çaVUfllll ıonnini 

tune diye bitirdikten sonrıı, at em sual eyle. Şehzade Selim tam yedi günde 
ulırnıa ve rical tarafından biat res-

retti, geldi. Ata bindi. Güruhu pe- Dedi. 
. . • . mi icra olundu. 

iine taktı, kale binasına gitti. İsmının Haııan oldugu s<lylencli. 
1 

Sokullu, b-tanbul kaymakamlı -
Anadolu beylerbeyisi kereste Derhal 1;'aı>an~. avuç do!Wiu altın ğına lazım gelen mahrem emri 

lf"tıştirmeğe memur olmuştu. Ru· verdı. Laf degil babasının vefat vermişti. Selımin tahta çıkıp emri 
meli beylerbeyisi de Bobof.ça ka. haberini getirm~i. Padişah ol iradeyi ele alınası ve glirültüsüzce 
lesini muhasaraya gitmi§li. muştu. İstanbula geldi. Bu bır rekordu. 

Erkan arasında h e m e n hiç Selim, de!'bal emrini verdi: Kadrköyünde oturdu. 
bu- değışme olmadı. Sokullu, bii - - Hizınetıen italınasun. S'arayda hazırlıklar fevkalade i-
tü.n bu işleri harp kafasiİe idare Atlar h&ZlTlandı, yola çıkıldı. di. Bahçeler tanzim ediliyor, ka -
ecliyordu. Şehzade Selim Kütahyaya geldi. yı.klar hazırlanıyordu. Sulta.n Se. 

Veziriiızarrun Sultan Selime yaz Yokla Fey.zullalı F'a.ltiha tetıadill l:im kay~a bindi, Kızkulı ~nden 
clıığı mektu;ı ni,lıayet vasıl oJdu. elti. Pek m,aınnwıdu. Hattiı sevin· toplaı· atılnııy ba, ladı. Karşıd~n, 

m bu irtıdi!6ı u· <u. 

Tophaneden de toplar atıLyordu. 

İstanbul sevinç içinde idi. 

Mirahor ağa. Topkapı sarayında 

müzeyyen atlarla bekliyordu; ye
ni padi§a-htan öyle emir almıı;tı. 

Sultan Selim, Mirahoru Husrev 
ağaya: 

- Sen benim Kula atı.mı mu -

rassaı raht eyle geregi gibi dona-

dıp bir Pereme ile hazırla ... 

Dedi. 

İkinci Selim müdebdeb bir alay 
ile İstanbula girdi. Her taraftan 

toplar atılıyor, kapı kulu bendele. 
ri, has odalılar merasim üniforma 

!arını giymiş, saf bağlıyarak yeni 
padi~ahlannı selamlıyorlardı. 

İstanbul halkı top seo;lerinden 
bir şey anlsm.yordu. Atılan top
lar clilfıs toplarıydı. Ha!.k, Kanu

ni Süleymanın öldüğünü bilmiyor
du. 

Fakat, afı otlan ağıza Sarı Seli • 
mitı İsttı1ıbu .. uı.ı.:ı ·rıt.. lıaıcK. et-

tiği ve Kanuninin vefat ettiğini 

haber almıştı. 

Haber a:aııların adedi az ve ri
cale mensup bendegiindan i·baret 
olduğu için, tekmil İstanıbul halkı, 
'bu cülı'.ıs topları dolayısile telaşa 

düşmüştü. 

Selim, kemali debdebe ve salta
natla sarayı hümayuna dahil ol. 
du. Derhal taht odasına geçerek 

İstanbula gelip tahta çıkması or -
!alığa sükun verecek mahiyette i.. 
di. 

Selim, Mirahor Hüsrev ağayı 

çagırarak ilk emirlerini veroi: 

- Sarayı humayunumda bulu· 
nan ve babamdan müdevver ne 
kadar gözdeler, iç oglaııla.rı ve ka· 
dm efendiler varsa e.>ki saraya 
naklediniz ... 

Kırk 'ekiz sPrel k Kanunlnın 

sarayı altüst olmuştu. Yarırr ası" 
yakın sarayda bıiyiıyup yerleşmış 
ve itiyatlanmış olan has bende an 
yurtlarından aı r l<l klan Cl.i etle, 

aglaşıp sızlanıyorlardı. ••r her tere ......ıc,..ı;r. 

Saraylılar, camları, va:ooları kı -ı ikı.ııatıa meşhın- Uıaıot.,.., 
rıyorlar ... Ağlaşıyorlar, bağrı~ıyor. zeden'"""'' •.C..,, ""'., 
lardı. Kanuninin bendcganı iböyle' 7erln• unun ve lneır _...ı 

~ . . kah,~n.in y~rinr: de » 
agla~:p sızlanırken, Selımın 'ben • L. u> -~ -...me e .. u .. avanv• .. 
deganı sevinç içinde idiler ... Ora- D17erlar ki: Htt f<fl' 

ya buraya koşWjtular... Padişah 

olan efendilerinin sayesinde her 
türlü nimetlere nail olacakların -
dan dolayı yüzleri glilüyordu. 

rlbl, Umumi Bıırpl<'ll ,ıt 

vadide de J'f:n.İ Wr.._ıll 
Nohut ve a.rpa. 1erf1>'• 
ile eskiden ArabitttaP• 

fıstıiı tlediiimlz k"nt ~ 
İstanbul, yarım asırlık Kanuni Fındık kabu&u h•,...ı 

Suleyman saltanatının ıbendegiıni.. bira• da 1<a.1ıve &an•~ 
le doluydu. On binlerce olan bu kedil•mbormllf. ııel< ı 
bendegan padişahların n ziyaın - Amerikan rısı.iı dah• :,ıı 

l•ykl ım~. hem dr 1 ti' 
dan dolayı mıiteessir idiler, ... kah\•f"vi hl<.· uat.unY"' ...-

Saray kadınları, saray i<: oğlan· elm•k kterim ki. &ah•·• 
!arı çok geçmeden sara} dan uzak- la. elmerıinıer. Kah•~, ,d 
laştırıldılar... onıın yerini tuiaeall ~ 

. bilecekler. Fakat, oı1 11 
Sarayı, !kinci Selimin gözdeleri, ıirim de var: 

iç oğlanları, hasekileri doldurma.! Bu ı..;ıen ..,ıı,.an • .-..ı: ~ 
ğa başlamıştı. t<vıin .uı.. Yold•~1 ~ 

Bir ·anda ağlı, anla•, bir vandıılnhwl•r bilmrd<'• ~'"' 
• . , 110nra da kahvt' ,u\ 

sennrnler vardı. Bu, tarıhın bırl_ •. 111 1 • ,.ıı,..W-. -...a ' f" er IU:.'li• 1 

cı1\ siydi. &lılerı! .'\twterih o 

(Dnamı var) 



1 Aclltye ,_ Polis 1 

11-14 yaşındaki kızları 
f ş sürüklemişler 
Zabıta Beyoğlunda ve Sultanahmette birer 
ev ile Y eniköy Palasta ani arama yapb 

Küçük kızlar ve erkekler yakalandı. 
Buralarını işletenler adliyeye verildi 

Japon hariciye Macar Hariciye ltalyan taarruz - / o o~ o rı m e ~ z u u J 
nazırı dedi ki Nazırı ö 1 d Ü ları püskürtüldü -

1 sas kanunl<ırından ziy~c d eün 
Tokio, 27 (A.A.) - Hariciye na- •- (Baş~afı l ind _uyfaıla). ztırap ve zaru- ve vatandaşların rollerın., vaz fe-

zm Matsuoka, bugün mebusan Kont Ç k • milli neviyatını duzeltmek ıçın mukabil l • h ( lcrinın vt:!l'at ~rı, encnur v 'feri 
mecHsi harıciye encü:menlnde be- a ıye hücum iızerine mukabil hücum ret er ı n usu e tayın olunarak keşfedilir. lngı"ere-
yanatta bulı;.narak, Japonya tara· merasim yapılacak yaptınnağa karar Vemll§ olduğunu 0 d•., o • k l" de harpten sonraki İdare şek ın.n, 
fından .Mançunde gir~ılen hareke- Budapeşt.., Z7 (A.A.) - Macar söylemi§tir. . . geflf lgI )il ı ap denıokrasinın kapıtai zm t m\ 
tin medeniyet alemi esaslarının tah Harici•·e Nazın Kont Csaky dün Bu karar dolayısıle İtalyan pıya· yenne, servetin sayılı ellerde t.e-

• 1ar Yaaanı Hamit Nuri lrmalı ribine bir ba•langıç olduguna dair 1 .ece ölmü§ttir. desi, mitralyözler W havan top 1 mE>rküz eylememesi esa> ına dav.ına 
Amerika harlciye nazırı Hull'un l 

11 
Bükreş, 27 hi:mayesinde bir çok mukabil 00• 1939 harbi devam ederken, ızt.ı- cağına ait tmayüllerin un Jm 1 r 

sözlerine cevap vermiştir: -(A.A.) - Kont cumlar yapml§tır. Yunan l.opçuoiU rapların ve zaruretlerin husule ge- tiğinj, amek fır1<a •ı ı·dcrının <· 

Hull'un beyanatı vakıalan tersi- ;saky'ye mil- mütema<liyen takviye alan düşma· tirdiği inkılaplara şahit olmaktayız. !erinden daha ıyı 3' ı m 1k"aV'z. 
ne çevirmü1ir. Mnnçuri hadıses! il cenaze mera- nın bu hücumlarını tardetmiştir. I- Fraruıada hukıimet şekli, 1789 bii· Filhaldka 19 uncu asırda .1'kışafa 
bir müsebbib değil bilakis enternas 

1 
simi yapılacak· ta~yanlar ağır r.ayiat v:rm~lerdir. yük ilıtilalinin esaslarına da;an- başlıyan, 20 inci asırda tekamül 

yona! vaziyetin gösterdiği inkışafın br, It;ıJyanlar bunun uzerıne çok malda idi. Mütareke Fransasının yollımnda süratle ink:şaf ed•·n bü-
bir neticesidir, o inkişaf ki statüko- Kont C•a • miktarda tayyare kulUınmağa te- Mareşal Peten hükumeti, yeni bir yük 8811ayi, paranın veya scrvM.in 

Beyoğlunda Yenıç11r1ıda Pipina adJnda ı tedavilere raitm"'1 dün ölm~ ft de.fni- nun değişmesini kat'iyyen istemi- ky'nin halefi ta- ~ebbüs etmişler, fakat İtalyaıı tay· ;dare şekli meydana getırmeğe ça- sayılı ellerde toplanmasına. halk 
50 yaşlarında bır kadının randevucuıuıc ne izın verilınışlir. yen Anglo Sakson'ların devamlı taz yin edilinceye vareleri Yunanlıları bombardıman !ışıyor. eline nisbi ve ihtiyaçlarile mtltena-y

apt.., ve evinde kuçUk Ya§la kızlan Bir ihtiyar yarlanarak kad il · · -~---•· rd i•-ı k t' ]arını 
- yikine uğramıştır. Halbuki o Ang- ar anrı • c-u=.-= ye e "' yan 1 a 150 yıl evvelki inkılıipçıların Ji.. sip tarııda dağılmamasına ba ıca ötekıne berikıne pe;Jteı çekuti haber ö 1 cİ ü 1 1 B · t· B d 1tal 

alınm~ ve yapılan araştırma nelit'eOln- lo Saksonlar, Japonyayı TDÜJ;;kül bir ye iş eri e aş- bombardıman etmiş ır. u a · ik sistemini, d<.'mokrasinin temel- limil olmuştu. Almanya ve ltalya-
dc evde Eaılne, Şaziye ve Perihan ad- Bakırköyünilt-dek Kartalto60~-'~da vaziyete sokmak için daima statı. vekil meşgul o- )·an kıt'alan arasında:ki kargaşalığı lc•inden birisini atıyor, onun yeri- daki sosyal deınok.rası. meşuti de-

bez fabr ası aµıcısı 1~ruı CSAKV ı • ı şt 
!ar _n a üç kızla bazı LTkekler yakalan- lnd .. ___ d·'-- koyu bozmaya hazır bulunmuştur 1 ' ora• ır. 'iisbıitün arttırım ır. ne aile, vatan, kılise, din mefhum- mokrat idarelerin mevkilerinı bir . Şükrü Bayram "" e ~en ,..,.,Uf · . l 
nuştıı. Pıpın:ı.nm z.ıyuretçılere verdıgi ve el•ııde tuttuğu bıçakla yaralanmlflır. Binaenaleyh Japonyayı Garbi Pa- Yural''.lar no'iccde Italyan arı, !arına kuvvet veriyor, bu huswıla- nevi a&keri diktatör1ü " tcrkeyle-
bu Kı.zlnrdan biri ıı, diğeri 14 ve üçün- d b"d t·-~ · al -• 
eiliıü de 20 yaşındadır. ~· Emrazı akliye hastııbancsıne kaldınlan sifikte hı'lk;m bir vaziyette elde et- O manya a taarruz,ar•n- n ı aye ıuuc ışg .,.. rı m(.~ei programının iı.-1.inatgıihı dilcleri görühnu"'ıir. Yeni sıstc.m-

Dün adliyeye verilen Pipina suıtanah Şilluü Bayram l.edavıye rağmen ölmü:ı mek istiyor, diye tahtıe eylemek ekte oldukları mevzilerden daha yapıyor. 80 yaşındaki Mareşal Pe- !erde korporaı;yonlar iktısadiyat 
ve de!nine ruhsat verilm~t!r. ·ı k d ·· eğ muvaffak 

met ikinci ctıZa mahkemesınde sorguya doğru olamaz. Buna verilecek ce- (Baştarafı ı inci sayfada) ;ı•rı ere a ar surrn e . ten katol:k dinının Sen dominiken; ve sanay;de esae halıne getirilıniş-çeh.nış_tır. Pıpın~, _kızlan kendisinin Üç yaralama vak'ıuı oldu vap şudur: Japonyanın gayesi sulh- fında birçok Yahudi o"idürülmüş, olmuşlardır. İtalyanlardan ~-oık nUık_- en mühım arkadaşı General Vey- ti. lngilterede harpten sonra ~ - li Yedıkule Hacıcvb.at mahallesınde otu d J -~ 
fuh;a sürtıklem"':•gını, onlann ge P aç r· y Eroll ·· te Sadik çu ve müreffeh büyük sark! bir yetıniş kamyon kı)·metli eşya ve tarda mitralyöz, havan topu ve •· gaııd da Cizvit tariıkatlertne fula pılması diiŞinülen inkılap, demok-kaldiklarmı soylıyerek çalıştırılmaları' ran şo or aşar • muş rıoı ku kt ç··-ı.·· . .. 'b' k .. ,; Whlar alınmıştrı , 1 ras'ı _._._,_~_,_, tadı·ı•t ve ·-•-L-• 
i;in yalvardıklarını iddia etmiştir. HA- 'Kaya arasında pazarl.ık yüzünden kavga ıAsya rına ır. u""'u artık fu- ırço mucevberat çalınmıştır. ber s a . · rrcrbut olduklarından mı böy e ha· ""''""'"'"""""' " W>UUI-

klm Pipınanın tevkifine kanır ver- çik- Sadik Ya'3n bıçakla yara!~- tuhat ve istismar kalmamıştır. A- :Macarların Romanya dahili ha. İNGILIZ TAYY:"-RELER1NtN r<>ket ediyorlar• nasıl olacak? Daha evvel f\I ciheti 
miftir. Randevucu kadın mevkufen mu- tır. mcrika yaran garp küresinde hl- diselerinden memnun oldukları ve FAALIYE'l1 İnkı'abı meydana getiren ~lı- kaydetmeliyiz ki, telmlık terakl<i-
hakeroe edilecektir. Bundan b..U Qıjııloğlu Şeref soka· kan' bır' mı'"fuz sahtbidı·r. Bın· ae1111- bu var.iyetten ıs' tı'fade ı'ie Transil· Kahire, 27 (A.A.) - Dün ""'••m h l · "ll · '- -'-;··fi 

lan ğ>nda oturan Ziya Belli ııe Abdullah, ~ l şa. siv<:t enn temayu crı, -..ana- yatın, sanayideki ı.~ arın de-
Yeniköy Palaata yapı Dlvanyolunda oturan Tahsin "" arka- leyh Japonyanın vaziyet aldığı ve 1 vanyayı işgal etmek istedikleri an· !ngiliz ha\·a kuvvetleri umumi ka- atl~ri kararlarda, tatbikatta tesir rnokrui &istemi için husule getir-

cilrmüme,hut daşı Ahmet, aralarında bir mesele yü- sulh ve nizam tesis etmek istediği · !aşılmaktadır. rargakı tarafından lli'Şredilen U-b- vapabilir, fakat mensup oldukları diği tehlikelerin önüne geçilebil-
Evvelki - Emniyet müdürlüğü ah- zllnden kavgaya tutuşmuşlar, Abdullah Şarki A.•ya gibi başka mıntakalar- SON HAniSELER ESNASINDA i:ğe cöre, İngiliz tayyareleri evvel- milletın selamet ve terakkisine ait mcsi için, yeni ve zararsız esasların 

Wr. zabıta"' aıemurlan Yeniköyde •Ye- laZiyayı, Ahmet te Tahsinl bıçakla yara- la uğrll§lDasa daha iyi eder. Ame- ÖLENLER l:i gün Elbasan cıvarında Bulsaya zaruretlere tekaddüm edemez. La- bulwmıası, tatbiki icap ediyordL aiki>:r Palan adlı otelde bir cürmüm..- mıştır B"kr 
bot yaPDtlllardır. · rikalılar iyi d~nerok şunu anla- u eş, 27 (A.A.) - B. B. C. : muvaffakiyetle hücum etmişlerdir. tin milletlerde mazinin tesisatını Aksi halde Plutocratie tesmiye .. 

Memurlar otelin etrafında tecUbat aı- Almanya bu har- maiarı liıznndır ki, bugünkü Japon.. Son hadiseler esnasında olenierin Bütün bombalar hC'def tutulan mııı muhafaza ile beraber yeni inkılabı dilen kapitalizm istibdadı, tagal
mışlar ve geç vakit otomobillerle otele Amerikan ihtiliifının esası Arneri- sayısı ZOOO ili 5000 kadar tahmio takaya düşmüştür. Bir askeri ka- hi sedilıniyecek tarol.a yapma:k, lüp ve tazyiki lıekleıwmyen ak-
eritekli kadınlı misalirlerin ııetdiklcrinl bı· 1940 Hazı·raDID kanın müdahale siyasetinden ileri olunuyor. rargi'ıhn ve bir erzak d"FOsuna tam değişikH!i hu•ule getirmek kuv- sülameller, ehennniyetli 1ıe.blikeler-ııömı!l$1erdir. Geç vakit otele girilerek Bükr 27 (AA ) H Y 

gehnektedir. · eş, · · - avas: e- isabetle!' olmuştur. Büyük bir yan ı·•ti y'lktur. le korkulu akibetler husule getire-bir konlrol yapılmlf ve neticede muh· • b • · R 
Rlif odalarda 8 kadmla 8 erkek yaka- da kay etmiştır Amr,ri.kaıun :münasebet]('rcie sulh nı uıntn kabinesi kurulmuştur. ın çıktığı görülmüştür. Şıddetli 1789 inkılabı p<'k çok kan dökül- bilirdi. İngilteredeki yeni temayül-

Jaruuış1u, çu bir inkişaf açmak istcdı~ husu-: Generdl Antontsku Başvekalette, infilaklar olmustur. di.kten sonra ba,nrıl:ıbilmiş, mazi- !erin, harpten sonra yapılacak ,._ 
Yalı:a!anao kadın.lar içinde henüz 1• (Başt»rafı linci sayfada) suna Hull Japonyanın nazarı diık-: General Dimitri Popcı;co Dahiliye İTALYAN TEBLİÔİ nin usu'I~ri. tesls.ıtının milhim la- lahatın veya inkılabın, bu devlethı 

yaşında bulunanlar da vardır. Otel sa- girmeslııe vesile vermişti. katini celbediyor. 1 Nezaretinde kalmaktadır. Adliye ) Sl'nlarına, abidelerine kadar yıkıl- hasmı olan Almanya ve İtalyada 
bibi hakkında kanwıl lakibat yapıla ı d 1 rd r Nezaretı' t•m . hk . .. İtalyada bir mahal, 27 (A.A. -

- 1918 Martın a, A nıan ° usu, Buna şu cevap verilhbilir.· Japon- 1 

• • ' yız ma cmcsı muşa. f 1 ını•tı. Anolrı Saksonlardaki inkı- tekrarlanan Plutok:ratie silAlııDll caktır ' 1 tal yan teb cı,i: , .. 
. Sultanahmettekı' mümkün olan bütün kuHetlerini ya ötedenlıeti Amerika ile ivi mü-1 v.•r crınden bir zata, Propaganda mahi l'n. lar, L§tinlerdeklnin aksinedir . .ı..vı;..<.on mukabele maksadil.e Ol'-

randevl.i evi 
Bundan başka Sultanahmette C&m.i 

ookağmda 37 nwnaralı evde oturan Fat
ına.tıın da randevuculuk yaptığı haber 
alınffill ve evde yapıL.111 anl bir araştır
ma neticesinde bir çok kadın ve erkek
ler münasebetsiz vaziyeUerd.e yakalan
mışlardır. Ev kapatılmış, kadınlar mu
ayeneye sevlredl ~ler ve Fatma b&lı:
kında takibata başlanmıştır. 

Bir kadın kömürle 
zehirlenerek öldü 

Topkapıda oturan 55 yaslarında Eda 
adında bir kadın evinde ;rık:ınaıalt için 
ıııanı:aı yakarak odasına koymuş ve kö
ınilrden çıkan aaz1erk! zahirlenerek Ha
aek:i hastahanesine kaldırıl~tır. Eda, 

Vilki, Çörçil 

h d d J N · v·· · · d Yunan cephesınde mcvzıi - •~·~ G~rp cep esine topla ı. 192 piya e nasebetierde bulunmak arzusunu _eza_re~ı ıchlaorcraınıç'e tev i e- !ngilteredcki inkıli\plar, mazi mu- taya .atıldığım da söyliyebiliria. 
tümeni, 3 muteiit piyade tugayı, be 1 . t" F k t b .. "t dılmıştır. Kalan diğer Nezaretle • Y<'tte har<>kat yapılmış ve müleza 

. s emış ır. a a unun ınusaı rio h . . . . , ,1 kesif Jwlları faaliyeti kayde- hafaza olunarak 8Jl.<:rimeh~ııs tarz- Ancak bu düşüncenin -ve inkılAlım yanı 136,618 subay, 3,438,288 er, b" . ki f .. t . . . epsıne Generaller getırılınış· da Ytıkua gelmiştır· . lngiltcrede harpten BOnra bir _.... 
110,827 hayvan, binlerle topla ta.. ır ın şa gos ermı:ı ıçın esas •art tir. d;(mı~tıı·. ......, 

t . A . . dığer tarafın vazıvctı hakkında y . k b' d h' b" L . T . d' k t'al Avrupa harbi ve h<.'Zİmet, Fran- evvelce tasarlanıruş bir düşünce arruza &eç ı. yw zamanııa, Rus - .. . · .. enı a ıne e ıç ır eJYoner ayyarelerimız, ıişman t a-
R 1 ı . d 53 .. .1 anlayı.ş gostermektır. Maatteessüf 1 b 1 d • 'h' k" .. 

1 
d" sada inkılap husule getirirken, ma- halinde kalamıyacağını da biJme.. umen cep ıe crın e tumen ı e u unma ıgı gı t es ı reJıme men rını boınbardunan etmiş er ır. 

,\merika Japonyanın vaziyetine 7inin an'anelerile demokrasi siste- miz i:ktıza eder. 13 muhtelit piyade tugayı, yani · _ . sup ta hiçbir şahsiyet yoktur. Bingazkle Demenin şaı·kında ve 
40,095 subay l,004,9j5 er ve 281,770 karşı anlayış. g_oster~:;or. .. Herşeyden evvel nskeri ve tek. cenubunda cereyan eden şıddetli minin d~ esaslarından '!erkedilrne- Milletlerf klarenln V'e politikanm 
hayvan vardı.Bulgar eepbesi.nde lli Amerıka Çını kendı ılk mudafaa nik hir hükumet olan ~eni kabine- muharebeler n<>tıceslnde kıt'aları· •İne baslandığını müşahede edlyo- esaslannı bilınS, olacak ifl.eri ""' 
piyade taburu, 3 topçu alayı ve hattı telfıkki ettiği müddetçe Ame- nin esas va.ifesini, memlekette ni- mız düşmanın zırhlı vesaitini mü ruz. . ve~n tayin W! keşif ile g~rek 

· ·· · ·· ..... rika ile Japonya arasında dostluk' 'd t · 1 k . . Muharebevi devam ettıren za.. tedbırler almak terzında dahi ta.-bırkaç suvarı bolugu bulunuyordu. J zamı yenı en esıs e mc ve son hlılII zayıata uı;ratmışlardır. · .. .. . . ' . . . . ki . 
Türkiyede ise, topu topu, 3 piyade münaseh<-tleri asla tahakkuk etti seneler zarfında muhtelif rejim • Roma, 27 (A.A.) _ D. N. B. : fe:e kadar döğü eceğıru ~y~ ~ ~ edebiliriz. Ftansada mk.ılAp 
taburu, birkaç batarya top ve buı rilenıez. !erin vukua getirdiği zararları te. Resmen bildirildigine gi:ıre, İta! • ılan eden İngılterPde dah! yem bır ıle, İngil~rede harpten_ :ımıra ya. 
fenni birlikler mevcuttu. Matsuoka ~lü pakt devletlerinin lali eylemek teşkil cd<>cektir. yan hava kuvvetlerine Yarbay inkılftbın easlannın bu~-~ ha- pılması düfürı61en değifikliklerln, 

Bu mazzam kuvvet, 21Mart1918 hudutsuz fütuhat programı tanzim TEVKİF EDiLEN NAZIRLAR rütbesini hlıiz olan Hariciye Nazı.. zırlanmakta o~lunu goruyonı:z. bu.~ ilert!rin ve mil-
de taarruza geçerek Fraıwz • in.. etmiş olduğu hakkındaki şüpheleri Bükrcş, 27 ( A.A.) - Ta1s: Ro· rı Kont Ciano bir bombardıman Ajans haberlerı arasında guete- le>tiıı eberiyetiııd<*i hıııkikf w nı-

. · ddet · d · t k"• d k' h"d" i t' · de · k d 1 • d !erde intişar eden amele fırkası Jıl. hl zarure+'-- lh...._çlara go··re dil-g•lız ordularına 16 Temmuza kadar re ml§ ve em ıs ır ı. manya a 1 a ıse er ne ıresın • tayyare fılosu uman an ıgıru e- .. . . . .. .. ~: •3a 

müteaddit darbeler indirdi. Parlak Üç mihver devletinin yPgône he- sabık Dahilive Nazırı Petrovires - ruhte etmiştir, deri ve Çorçıl kabınesı erkanından fUnUlen tedbirler, alman W)'B aı.. 

Hmt Nwi IRMAJC 

zaferler kazandı; fakat •zaferi ni- defi daha iidfüıne bir fıl<>m kurmak cu, sabık matbuat ve propagnnda Kont Cianonun kumanda ettigi Mr. Atlec'nin beyanatı dahi bu nacıık kararlar olduğunu ;fa<le ede-
w (Baştarafı 1 

inci sayfada) hai. yi kazanamadı. Uzağı gören. tır. Eğer Amerika cınillcti başka 1 :Miisteşan Constant, sahı1t Sıhh_ iye, filo muharebe mıntaak.sında faali· kevfiyeti is_bat ed .. iyor. . biliriz. 
illkie'den sormıışlardır. Willkie t 1 y d M111 tl bük·'-"• -""'l'-' )er için, Almanya •zaferi nihai• yi, tiirlü davranırsa, esasen fena olan ş ve Sosya ar ım Nazırı Ias - yettcdir. e erın u.ı•..,. 9c~• """ e-

gülerek dem.iştir ki: başkumandanlığı fıicn ifa eden Or- cntcrnasvonat vaziyeti bir kat da. cinchi, sabık Polis Umum Direk • ---------------------------
Amerikada bana herkes İngiltere ·· ·· Gh'ka t k'f d'i ' M k J J d o 3 k 

için mektup vermek istiyordu. nün ıı inci günü Marne meydan lisalip zihniyetinden vazgeçerse v general Von Moltke, 19lt Eyluiü- ha fenalaştırmazsa ve nihayet Eh- toru 1 ev 1 e ı miştır. os O"'anın ta y a a erneye m. ma-
Bıttabi inlibalarundan bahset- 1 ı · t 1 • d k ki k f d h b 1 muharebesini kesip ricat emrini dünya sulhunadaha ziyade taydalı ngi ız ayyare erı gı· z"şı· arışı 1 88 8 8 mu 8f8 8 Br ınek şlnıdılik mevsımsiz olur. Fa- verdiği gün kaybetmişti. Ondan < lur. 

ı...t d.. h.. matbuatının mü (Baştarafı 1 inci sayfada) (B t f l lncı' sa fada) (R _ _.___._ ı ,__. •-d ) ~ unyanın ur sonra kazandığı bütün zaferler, Mat~uoka sözlerine şöyle de- (Ba~ tarafı 2 nci . .,.yf&da) •tara 1 Y ....._.... .-. •Y.., • 
ınessıllcriııin toplanmış bulunduğu hl b · j Tayyare meydanı binalarına da Lı'L •. -.lalıi /talvnn cu"•a"ı-•-

zorla imzalattığı sul er u neü· vam etmiştir: 1 k d fisinı· arttırat·ak ıimil savılamas.. .,,..... ,,_. • ...,.,_ b · · ' ke b .. vük. bir te- tam isabet er ay ediimi•tir. Yer· • l ak . 
u sruona ' ar n u. ceyi değiştirememişti. Amerikanın Avustralva ve Yeni b' ' •. ıoskova rere•.·an eden muazzam rının maneviyat arını t uı,y. meldir, Yapılan tahminlere gön, Si
. lt da k 1 ç·· k.. J de bulunan ır miktar diisınan " ·' l S L- l ,,_.ı 
r a ın a ıyorum. un u şunu Hiçbir harp, tıpkı tıpkısina öte.. Zelandayı da Amerika jçin ilk mü- . de h · haı'ieyı· •ok --L·ndan ve aJ,L- iJe için A man a""y arı 11W..• ı burada takriben itlCltlO kifilik bir ın - hed edi ki 00· l b" layvaresı asara ugr· amıştır. , 3~ ııaa im İ 

P..tan topraklarına teniJıi muhte-

uşa e yorum Ye ır ki harbe benzemez. Nitekim, bu dafaa hattı telakki etmek ve Mon- • d lr..i t takı'p edı'yor. Netı'-· .. en a"zaml is· rilmeaine de. lr.arar ilen. • iftir. talyan ku·neti bulunmaktadır. t l t h h - ı · Derne e ayyare yere inme """ LyaJ 
op anı, ava ucum arına ragmen harp, hiçbir surette, 1914 - 18 . . . •-h "f l t'ıfadeye karar vermı'ştı'r. Muh'·'" A.lmanl. ar L. ıu a l""e ue 'ec:"I Derneye tiç lıilemetre kadar vak 1 ·1 ed k lm kted· s· roe nazarıyesını "' rı ey emektir. sahasına da bir hücum yapılmış- _.. -.. - • ngı ter e vu ua ge e ır ız harbine benzeınenıiştir; fakat, o Japonya Amerikadan bu hattı ha- ihtimaller üzerine hesabını kur • hUat ııierıle de yakından ala. la~ motörlll İn&iliz cüzütaııılan 

U!r ve ben, birleşebiliyor ve serbest zaman Marne'da mağlup olan Al- reketini değiştirmesini istemek tırA. t 1 . . bütü' b' k k 
1 

U inde lr.adar olacaklardır. takvıye edilmektedir. Bugün yarın 
""' mün~ı.. ••• edebiliyoruz. d K 1 B • vcı ayyare erınıız, · n gün, makla ve ırço oz an e er RaJ . . .. al Y~ ~ manya, bu harpte e, a e 

0
&a.. n ecburiyetinded·r ç·· k"' 1cs· tak h'id So 

1 8
.... yo 11azeteaının mut • Denıeye taarruza baflanması va İ te be ce demokrasi budur Bu G 

1 1
' un u a· 

1 keşif uçuşlarıw idame ettirmişler· tutmaktadır. Da ı e vye - .. L'L aJ d L_ ı.· haf da ....... __ _._ bul . Ş • ~ • • : • . zmda mağlup olmuttur. eçen dirde iki devlet arasında dostluk 1 h elr. t tir ek ı~;.. aına 11ore, ıoy a a ,.... ır ta .....-- nnan ItaL 
demokrasıyi devam ettlrecegınızı harpte Fransıa başkumandanı .. ·-betler· ıes· . iht" 11 . k dir. Düşman avcı an ile bir çarplf- ya halkını . ar ~ e ııe m er-t - manda edü.celr. bü··"'- /tal· yan kuvvetlerinlıı tamamen esir 
. ' mun~ 1 ısı una erı pe ma olmuştur. Düşmanın Cr. 4Z ti· 'ili h' 1 rı takvıye ve tetd 1 -linıit ediyorum. Deıno_ _kras_ı, yaşa- . Joffre, Alınanları Marne'da dur. zayıftır. mı 15 e . yan lıauuetleri lıalmamlflır. ı alUUllMI kıınetle muhtemel ri· kta d •--Udi S 1 İn pinde üç tayyaresi, Dernenin Ce· mekledir. Harice kar., da milli ltiı Jtalyanlar ....,,._,,_ .. 'd' .a 

1 
rtı•--'-'-.. lr ma evam e ... "' r. ız er, durm•ıo ve nihai zafere varmalan- D" --"- . t· . .

1 
. .-.... ,,_,_, 111 .,.....,. ıunı 

1 
,.... ,_,..., • 

. . ..,. unya u=...-nıye ının ı erlemesı nubunda Mechile civarında yere 1 .. .. bil Kom ........ gilızler de yaşamakta devam etme- na mani olmu•tu. Kati zaferin he· .1 . A ,L çehre i e &orune ır. . man müdaluılaindedir. Ft> Blnp:rlde de İtalyan kunetleri· 
. . • veva gcrı emesı mer.,.anın alaca- dti•u"n'llmllftlir. ·-·• ü d 1 U. llaınız .. ti de vuk b 1 b d · ' ih~ilıilci ve ,...., m ca e esuae Irat 6a mDrlaltalenin ıwr.,/.,. le İııcilis kuvvetleri arasında m•• 
Wilikle, General de Gaulle ile ve :.:.n ;;~a: mağl:bi;e-; o~du;::u~ gıbu· vaziyelte ba~hdır.limdeAmerikanın ital~·an Şarld Afrikasında, Erit· yanan bir hrlr.a devleti &ibi prii· 11e1~.;; IHI nanl ..,._,_..._ lluebeler bqlamııtır. 

• nu an aması ıçın e n go'-nı· _ .. _ ordunun ileri hareketine dai.. · il d ı-• o• ,,_,,_._. 
müttefik devletler f"Cleri ile de gö 0 zamaa aniıyobölenlcr, pek udı. • · ~.., '"'!"'~ nebillr. Bililr..ia lr.apıta ıt ev - • heniU maJıiat deiiJllir. Kahire, 27 (A.A.) _ İngili:r u 
rüşmek arzusunda olduğunu. aöy- Bu defa da, İngiliz Başvekfü y~pacagım. Fakat şunu söyliyeyim mi müıaherelte bulnnnlmuttur.Ro. leıle beraber yaşamak inıkinı olu mumf brarriluaın tebliti: 
,_ · tir Ç" .1 Al 1 K 1 8 . .. _ kı, bunda muvaffak olabilmenin· dozia tayyareleri tarafından Tel • kir.fil' 'b' ücut edebi- -·•··· •-L' 

1 
k. B L'b _ _. 

..., ... ı.ş . orçı , man arı a e ogazı o • . <l lk 1 b' k'" rü . bo b bir teşe &ı ı arzı v __. ...... p ey eme .. arp ... • ı y .... a, Derne mmtakaııında 
Bu toplantıdan sonra Willkie, nünde durdurmuştur. Almanyanın )'_ega~e çaresı .

8 
avukluk değil a- !inada ır op cıvanna . m • • fü. Bütün bn fflkillenlen birini d.ıkta her &iln yeni Udiae ve illli· barelr.At pyanı memnuniyet bir 

hariciye nezaretine giderek Eden muazzam kuvvetleri 1914 - 18 zımkar bır vazıyet almaktır. · lar atılmı~ ve Baren~da hır mo • bugündea lr.ati olarak talr.abbliJe mailer dopc:aimdan bu boitıfma tarzda inkişaf etmektedir. 

ile görüşmüştür. harbinde olduğu gibi, belki bir sil· Matsu~ka ş~nu da söylemiştir: törlü n~klıy~ kol~_m•tr:l~ös tlt· ne •ebep ve ne de aeele vardır. ea kuvvetli devlet ve i.mparatar • Tobnıkta alınan esirlerin mik • 
--<>- rü muvaffakıyetler daha kazana. Amer a, eger Avrnpa harbine ne tutu muş ur. ıne 0 oı a a· Mösyö Bitlerin demokrasilerle be.. lulr.lan Y!pratacaktır. Bilhassa A. tarı Z5 bini teca..Ua etmektedir. 

Gu•• u•• ı• çt" O den caktır; fakat nihai zaferi kazana • karışarak oluıu, Alman yanın i1kön va kuvvetlerine mensup başka tay taber yaşama Jmaz diye .pın • merika, lngiltere Ye Çiııe yanı- Aynea, 2Z orta ve 2t hafif tank it· 
Q 0 mıyaeaktır. Lord Halifaks'ın dedi· cc Amcrhlta kıt'asına taarruz etm<>k yareler, H.aııar ri.var~ııda bir mo - dan bir cümle kaçırmq olmM1. filiyata kalbedince Sovyet Rlıaye- tinam eyledik. Alınan topların sa· 

(Baştarafı l inci sayfada) "'i gibi Alman a bıı harbi 1940 Ha. t~bbıisü müstesna olmak şartile, törlü naklıy~ kafılesıne hücum et.. l\lister Ruzvelti 
5011 

hitabe.inde nın. har_ıı ıı.rid. olmak bakımı~ ynnına devam ohııunaktadır. 
ltahnnların niçin harbcdemiye· ;iraııında kaybetmistir. 1 tl'çlü Pakt'ın iiçüncii maddesi ileri ıııiş ve tam ısabrtl~r kaydeylemiş- ,••maoları itbanıa sevketmqtir. 'Va&ıyetı daha aıyade kuvvetlenınıt Eritrecle kuvvetlerimiz, Agordat 

. . d... .. . . . 11 Ab'd' DAVER su··ru""l<>h'lır BU""n ma· - d k' lir Barentu • T•llına mıntakasın- •Y··· bal kta-'--
8 

k . _ _._,~ ceklerını, oguşemıycreklerını ya t ın · · ''W nası şu ur t · .\Jademki bu iki siıtem ve I'ejİm uama ....,_ ve are tu cıvar ..... ..U mevzileri n,2 bil kaılun dcg"ll·, as.!, fası'st t-1 :s ,.Ta 'lltıkadderatını oynamak-. da bir tayyare yere inme sahası Lm. t ta d" tr fında 
dünyava sıi'maz imlı demokratlar Lehistan ifİllde, Balbk sawııw • u D uşmaıua e a taz)·iki taı'a lı"ılrrlnrı'n'ııı gavet bas'ı•t, fa.! dır? .. Galip gelirse, esa en harbe t ı ıaenaleyh ı~ 'lı Laı·" da bombardıman <'dilmiş ve bir • ti kt d B d 

• ' ' · " v da kendilerini müdafaaya ve naai& rinde, Beoaralıyada maharet ve mn ar ırma a ır. u rsna a dü ınan k"t nıı"ıtlı'ı b r h•tnsı 'ızah eder. rnıi olmaktan dula)ı moka m<'k IJ.z,m<lır. Ş ınu herkes nıotiirlü nakliy• kolu nıitral~·öı: a. d' hl • 
" " ıııın tecavüzlerini durdurmıya - vaffakıyetle tatbik ettiği usulü mil tin Hazarı ta i) e etmiştir. Bu ._ Sl.mdı' her ı'tal•·aıı ulu' m tehlı"kn•ı' ınızı alara:l-ıı." ·in ki Ja""r"a taah!ıutlnrın· den kşiııe tutulmuştur. b' .. ' k d d t 1 k 1 d l t' d k d 

• • ~ • ,., J ' metmek mecburiyctlııde lr.a1mıt • anam ır vu• at ve u rette ün- a yan o u a r ca ın • ya ın ;ın 
kar ısında. kendisine sormaz mı O halde?.. Zotlu ve İkaib ama~ kaçumııvncaktor , z 1 , nt ı} , 1 !('klif elmiş midir' !ardır ya ölçüsünü tekrarlamaması itin takip elunmaktadır. Bu harekat 
ki: iı miarı Jı.arşısıııda bır ta )an nı- JAPO". - "r.VYET ' b k t' 'h 1 il mi ti · d el • 

" '""' M 1 tsı;ok şu cevabı \'ennı tir: So,yel Kıu;ya muhtemel ihtilAf aea a a ı ve Dl a enge er ne eesm e imıze geçmi hulu • 
- Ben niçin harbcde)İın?.. çin harbetsin? Bırakır, Alman bar· NASEB l\.TI "'v\ t • J be ı r r· ddik ve rahneierini kapamayı dil· vardır? Bıı ihtimal ve tabayylll re- nan esirlerin miktarı, şimdi bin 
Tııı l 11 ki kendimizi en müthiş be in. Mt'l- m c'• rd ı, ridye n ınebilir. Amerika ile zahiri bir alist bir politika dejtil midir! Men· yüzden fazladır, 

61 ·-ıcre t -nk bı"rrok ıı 1 kcler fct Nıtekim ö le olmaktadır. Öyle fi bir ı ket · •L il · 
.. , • zırı Mıı "ikadan b r meb t rzda uyupııak V~ıngfon kana· ıare ve ınu;.,. e nımet· heft"k 1 

.. 'hd mki ' 1 ıbctimiz Al olaraktır. Bugun bütün cep kr • •-- lr.a ·" b h h ı kılı 
sormll{tur: l"yle Tokyoyu yatıştırmak, nwı -· 1 ın... e eme a Ç çe.. nın lib . d .. her İtalyan bıı hatanı nwth"ş kil k d ed'l ... rn:..: · · ~'-

cbepleruıi müteuS&ıt t viye SL re " 1 m~~· ıçın "'J-a ma"lüp riyle ftlç bir ın andan 
1 

• 
" ctlcrile ortadan kaldırı ak ve n ~ m • 

n frd kiırlıklarımızı • aşka bir § r I ' n · a rahatça harbin • )'l'inİ ve inki.j HiiMyüe Şilai BABAJll ~.,..,.. lr.almıy'1ea.k delil mi .1 A. ŞEK.18 ne ikn 

uıan n ' 1 
Habeşistnnda, harekat ~tem~ 

mıntakasında trrakkiler kavdrdor· 
ken, dalıilıfen de Habeş vatanper· 
nrlerinin Y•ni uıuvaffakıvetleri 

1 bildirilnıektedi.r, -



• 

1 ŞUBATTA PAR 
Türkiyenin en ucuz ve en güzel Sabah Gazetesi olacak, yeni bir Teknı 
kolay okunan bir Halk Gazetesi halinde 8 ve 4 Sayfa olarak çıkaca 
İ K D A M' ın H~rr gün Ganon bütün haberleri 

Okuyacağınız Muharrirleri: 100 paraya okuyacaksın 

Başmuharriri: ABiDiN DA VER 
ASKERLiK ve HAV ACILIK Bahisleri 

Çünkü : 1 Şubat Cumartesi sabahı yepyeni bir te 
en mütekamil vesaitle 4 ve 8 sayfa çıkacak olan 1 K D A M fi 
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 ga 

sizi her bakımdan tatmin edecek, memleketin 
ciddi, en milliyetperver siyasi gazetesi olacak Daver, Emekli General N. D., 

Şakir Hazım Ergökmen En mühim oe en güzel yazıl 

•••• 
Siyasi Muharriri : ŞU K R 0 B A BAN 

100 paraya okuyacaksın 

Çünkü: Gayesi her imkandan istifade ederek halka biz 
etmek olan iKDAM Cumartesi günü yeni şekli ve hacmi ile 
cep gazetesi halinde 8 sayfa ve 100 para olarak sablacak MAKALE, MUSAHABE, FIKRA 

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

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

Diş macunu pivango bileti değidir ı Ankara borsa~ 
- 27.1.941 
1 s....ım .... 

100 Dalar lJUO 
!00 l'rc. 
100 Llnt 
100 i..vıçre J'rc. 211.887. 
100 Flor.ıı 

ı~o Rq~ 

100 BelC• -
roo Dnıluru 0.9975 

100 Leva 1.8225 

100 Çek~ .. 

100 Peçeb U.1171 
100 Zloti 

100 -... -
100 Ley 
100 Dinar 1.17' 
100 Yen Jl.1375 
100 İsveç Kronu 11.005 

Sadece talihe güvenilerek rasgal3 seçilmez _'00 
_Rub.

1
_· __ _ 

RADYOLIN güzel kokulu ve boı leuetlidir. Çocuklar bile ieu.nlNıl i'rüooü İcn. M......,.ltıimı-
kullanabılirler. daa U/56H 

RADYOLIN mlne tabakasını tahr•p elmeden çok kısa bir 1 Bir alacağın temini için haczedilip~- ' 
• • d d' 1 · b l 1 nıya ~vrıimesıne karar verılen demır zaman ıçın e 1§ erı eyaz alır ve par atır. b bo 1 d . h"~ -a ve so a ve .ru ar ve ennr ""'ua -.J 

RADYOLIN ağızdaki her çe;it mikropları yüzde yüz öldü- sau-e Zındankapı Nalburlar 349 num.a-

rür.Ağız kokuıunu izale eder, nefesi tatlıla,tırır ralı dllkk!u da sn/9-tl günü soaı ll/30 

RADYOLıN d. ti • ' k ti d' k b' k tehlikeli l cıa binnci artlırma ile satılaca.Jılır. Işbu 
ıı e erını uvve en ırere ır ço , .. ıu elinin ~ 75 ini bulmadlii.ı lalt-

h tıkl ...... 1 ıun :ım 
aı a ı arın onunu a ır. ruı-de 13;2 ı s~ı günü aynı saatte ikinci 

Sabah, öğle ve ak§am her yemekten ıonra artıırma ile .. ıuacatı ilin olunur. ı 
(2J20) 

günde 3 defa ditlerinizi 
. 1 

ZAYi - M .T. marka ve 1/2 numa-ı 
ralı Ut~ Balya Derıye ai t İstanbul Tica-

1 
n ' t ve S..ınayi Odasından aldıgım 

22/3/940 tarih ve 245 ı numaralı Ro
nıdllytı1 men.~ p;hadetnameıoi kayboldu. 
Yt'ni.!ı.ııi çıkJ\r1yorum. Es.kJain.in hükmil 

yoktur. 

-----------
ZAYİ - 11 1lndl Jtolonlıı ı inei fıl'b ·----------------------'!! S üncü alay Birinci tabur 2 nci bölO- , 

l hl 1 U Mudu l't il d tünden 13/4/928 tarihlnde aldliım loer-1 n sar ar mum r üQ~n aı i~~ett.:iinlta::ı;:n;;~ aıa------------------------lliil 320 dogumlu I - Şartnamesi mucibince c340> kilo toz balinde toz verilmediti t&kdlt'
de c'l20> kilo mayi baliDde ood:vum ıli.sero fosfat pazarlıkla salın alıtıa

caltb.r. 
il - Puarlılı: 12/II/941 Ç.,..ambo gibıü ... t 15 le Kaba~ta Levaum ve 

l(übayaı!t ıubeslndekl alım komisyon<ında yapılacaktır. 

ili - Şartname SÖZÜ ıeçen fUbed_en panllilz olarak alınabilir. 
IV - İsteklilerin pe.zarhk için tayin olunan alin ve saatte teklif edecdr:

leri tiat tızerinden '1' 7,~ ırüvenme paralarile birlikle mcklır komiıı:rona mii-
....... ııan. (609) 

Konservatuar Müdürlüğünden 

Kanber oğlu Reşit 

- Dr. IHSAN SAMI-,· 
Gonokok Aşısı 

Belsoiiuklu~ ve ihtilatlarına j' 

karşı pek tesirli ve taı.c aşıdır. 
Divanvolu Sultan.mahmul tür-

besi No. 113 

Sahıbl: E • İ Z Z E T 

:bdncı devre için talebe 1<a7ıt ,. ltabwU- beflamıı.qtu', ı Şubat !MI :Neşriyat dittkforfr Cevdet Karabllıln 
Caıııarleai IÜJliine kadar iıılicla ile milraeaal edilme"l. (592) Baıaldıa> yer: cSon Te!ırab matt>aa.ı 

--~ 

Q38/ll'Zll7 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Mülga Eytam Sandığına lpoteltli olup yeminli üç ehli vukuf ta

rafından tamamına (55000) lira kıymet takdir edilen Küçükçek

ınecede Kalender mevkiinde hat boyu 152 - l ve umum 64 numa

ralı ve tarafları patika ve dere ve Florya çillliği mutasarrıiı Agop 

Bey veresesi tarlasile mahdut mukaddema tarla elyevm maa müş

temi!At ispirto fabrikasının evsafı ve mesahası aşağıda yazuı olup 

gösterilen şerait veçhile açık arttınnaya çıkarılmıştır. 

Evsaiı ve Mesahası: 

A - Şimale müteveccih kap.ıdan girildfkte, geniş bir arazi üze
rinde 5111.75 metre murabbaı üzerine ~ edilmiş altı muhtelif 
pavyon şeklinde yekdiğ<!rine muttasıl etrafı kagir duvar örtülü ça
tı ve kalan aJ<.samı kiunilen potrel ve üzeri galvanizli l<Jllın saç ve 
orta kısınılan demirden aydınlık veren camdan yapılmış bina da
hili zemini beton üzerine çimento şaflı ve tahta zemin Jtanal teş
kilatı ve pavyonlar dahilinde dekovil hattı ferşedilmiş yazıhane, 

Depo koyunhane, salma dairesi n mağaza gibi aks~ma elverişli 
müteaddit oda ve salonları ihtiva etmektedir. İşbu binanın kapıla
rı ve ekseriyeti ve ·kısmen de ahşap çerçeve aksamı ahşap olup 

ekserisi harap ve sökülmüştür. Ve çatı aydınlık mahallin trasmis 
yon tesisatı ankazı ve dahili kolonlarda da tireveisyon yataklan 
koyulacak mazbut şekilde p.iraceller mevcuttur. 

Bin.anın cenup tarafında binaya çıkıntı olarak ~ e•tilmiş iki 
Su kulesi üzerinde saç depolan ve pireze tinglerşile inşa edilmiş 
bacası ve bir su havuzu vardır. Bina dahilinde iki kazan ve aksa
mı sökülmüş bir makine mevcuttur. Deposunda dört dekovil ara

bası ve müteaddit ve cümle kapısının bir demir kanadı ve muh
telif hurda aksam mevcut bulunduğu ve fabrikanın etrafı erba
ası ipotekli arazi ve muattal ve arazide ve içinde 9 ağaç incir -re 
23 ağaç lravak vıe bej fidan luıvak w bk diken ağacı vardır. 

B - Yine meikfu ipotekli arazi Ilı.erinde antre kapwndan giril
diği zaman sol tarafta 196 metre murabbaı üzerinde inşa edilrni; 

ve iki bölük olarak kullanılan çerçeve ve kapı a:lısamı mevcut 
bulunan ve bir bölüğünde döşemesi ııölrülmüş olan 'Ye üst katta 
bulunan 7 oda ve iki sandık odası ve alt kısımda ekseriyet çimen

to serili 8 gözden ibaret çatısı alafranga kiremltle örtülü bir da
iresi vardır. Bu gayrrmenkul hat boyu sokağında olan kısım du

varla çevrili ve dığer kısmı ıtabii lıududile çevrili ve düz bir ara

zi üzerinde olduğu ve işbu gayrımenlrulün 5207 metre murabbaı 75 
santim üzerine ~a edilmiş 25 dönüm olup""' inşa.at harici losmı 
mahal ise gayet uzun kumsal lıopraktır. 

l - İşbu gayrıme:rrlruliin arttırma şartnamesi 29/1/941 tarihin
den itibaren 38/3787 numara ile İstanbul Dördüncü fora dairesi
nin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır tıAn
da yazılı olanlardan fazUı malt.mat almak istiyenler, işbu şartname-

ye w 38/3787 dosya nwnaraalle ınemuriyetimlıe mürac.,ı 
dir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yarılı kıymetin 
di buçuğu nisbetinde pey .eya milli bir bankanın ıemiJı" 
bu tevdi edilecektir. (Madde lU). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarladiğer ııllkadarlann ve 1 
kı ı;ahiplerinin gaynmenkul üzerindeki haklarını hususil' 
masrafa dalı' olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibarfll 
gün içinde evTakı müsbitelerile birlikte memuriyeti~ 
!eri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit 
satış bedeli.Un paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttınna va iştirak edenler arıt 
rnmıesiru olnımuş ve lüzumlu malfunalı almış ve buolarl 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri.menkul 17 /2/941 tarihine müsadif Puartesi 
at 14 del 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra rnemurlll 
defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. !> 
tırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini Jı 
ya satış isti yenin alacağına riichnnı olan diğer alacakJı1 

nup <la bedeli bunların bu gayrimenkul ile temin edil!llif 
!arının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranl!! 
baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha tern<lit ediJere1' 
tarihine müsadif Perşembe günü •aat 14 den 16 ya kada! 
Dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satı~ 
alacağına rüçhanı olan diğer alakalılann bu gayriıncntul 
edilmiş alacakları mecr,ıuundan fazlaya çıkmak ve ııı 

kıymetin yüzıde ~tmiş beşini tutmak §lll'tile en çok arıt I 
le edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılınal 
2280 nll'lDaralı 'kanuna tevfikan geri bırakılır. 

O - Gayrimenkul kendisine ihale olunan klırıııe derlı,ı. 
rilen mühlet içindıe parayı 'V'l!lme28e ihale lıararı fM!ıol 
disinden evv-el en yiWek teklifte bulunan kimııe aneııolt ..1 
bedelle almağa razı olursa ona, razı olanaz veya bulu~I 
men ~ gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok ~ı 
edilir. lki ihale arasındaki fark ve geçen günler ~in li;r~ 
hesap olunacak faiz .e diğer zararlar aynca hükme 
:ınaksızın memuriyetimiue alıcıdan tahsil olunur. (MaO~ 

7 - Alıcı arttınna bedeli haricinde olarak yalnız tapll ;,ı; 
cını, yinnl llefteli.lı: vakıf taviz bedelini ve ihale karar pu 

mE~ mecburdur. 

Müterakim ?erıfler, tenvirat ve tanzifat ve teııaııye 
Mü1eYellit belediye rüsumu ve mütera.klın vakıf karesi 
olmayıp arttımıa bedelinden tenzil olunur İşbu gayriı11~ 

11 
karıda g&terilen tarihte İstanbul Dördüncü !era mer:'IJf...JJ 
lltlda işbu ilin "" göst.erilen arttırma §aJ'tnamesl dııif€5W 
lacağı iUn olunur. 


