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Japonya, Ameri
kayı tehdit ediyor 

Fakat, japonyanın, bi) 
türlü bafa~ıkamaclığı Çin
le harbe cleuam ederken 
Amerika gibi kuuvetli bir 
cevletle de mücadeleye 
tutuıacağını akıl ve man
tık kabul elma. 

Ya.zan: Abidin DAV ER 

n apon Harıciye .Nazırı, A· ı 
dJ . .uerıkaya karfl tehd.itkir 

ull' nutuk IÖyledi. Ameri· 
ka hım~iye Nuaı da, Amerika ile 
Japonya uumda kar§iliklı bil' aa. 
laşınaya ve ifbidiii• varmak için 
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KURUŞTUR 

Almanlar Mustafa Kemal Paşa 
1 Sicilyada ve Karacabeyde yeni
Tah ş id at d S I" b l · d y a p 1 yor en ey ae a ş a 1 
~--~-.. --~-----

ltalyada birçok 
1 

tevkifat yapıldı 
---ı-

Cianodan sonra •• 

Maarif ve Nafia 
nazırlan da cep
heye gönderildi 

Vilayet ve Kazalar tedbir alıyor 
Bursa, 28 (A.A.) - Mustafa Kemal Pa

şada ve Karacabeyde yeniden Seylap baş
lamıştır. Vilayet ve kazalar her türlü ted· 
birleri a 'maktadırlar. 

yapılan uzun sayretluin filen ne. 
ticeaia Jr.aldıjını bild1rdi. Japon 
Hariciye Nazırınm IOD h7anata 
karşısında Amerika •i.YuetiAi de
fııtirmediii takdirde, Japoayanan 
Amerika ile barbetieeeliai tahmin 
edenler var. Amerikall!n tabü müt. 
tefik.i vu.l7etinde ltaluıwa İngilte. Traltl•tald • mtlbim lta)Jaa _, lnlllıİ• Banlia'mn lnrllbler taraf ından lırald~n sonra alman resim 

Ankara Radyosu Radyo Gazete
sinin dün akşam bild:.rdığıne gore, 

1 Alınan lut'alarının 1 talyaya se~~e-1 
dildiğini artık Almanlar cia g""e
memektedirler. 

ftnin, Anupada Almanya ve ı- Radyo gaze
talyaya karıı felin bu mücade)e)'e 
~ri~mit oldup ıa ma, Japonya LI 
flD, harbia ea münasip zama.aı gi. 
bı görfinüıor. AV1'11pa davuı, AL 
man3 a ve halyaaıa majlublyeti 

ile neticelendikten sonra. t.•illal 
kuvvetleri, Amerlkaaaa )'arcbınıaa 
koşa bilir; o zuua, arlık, Ja .. n • 
lar, ba iki büyük devletin miitte. 

tesine göre 

" Harp nerede 
vene zaman 

bitebilir? 
fik kuvvetleri ve müşterek hamle.. 1 • 
leri karıısmda, zaferden t"mam'lcı Harbin lngiltere lehin
iimit kesmiye mecburd~riar. de biteceg'" i görülüyor 

Fakat, Japonya da, ÇınJe harbe i 
tutuşmuştur ve Sovyet Rusya ile Dün gece Ankara Radyosu Rad
de arası açıktır. Gerçi üçlü pakt, ıyo Gazetesi Şpikcri •Harp nerede 
müıckabil bir yardım esası üzeri-· ve nasıl bitcbilır?• mevzu unda mü· 
ne kurulmuş olduğu için, kendi 'talealar beyan etmiş, harbın hangı 
t5birile bu •empeQ alist hvbi> ne 1 taraf lehine bıtecegi hakkında hü
lştirak etmemek amıindc itu1unan lküm verebilmek için harbin bun
Sov) et Rusya, Almanya ile de har- dan 80nraki .eyrinde hangi taraf m 
be ~utuınuımak iç~n, Japonya a- ağır basacağına dair bir hükme var 
leyhınde harbe cırmez amma, mak icap etliğini, bu hükmü vere
ftfoskovanın, Mareşal Çan.Kay- bilmek için de, stratej:k vaziyetı ve 
Şek'e her türlü yardımı yapmak. iki tarafın kuvvetlerini bilmenin 
tan geri durmıyacatı muhakkaktır. (Aırkuı Sa. 5, Sil. a da) 
Çin Mareşali ise, timdi, bizzat Ja. 

PGn Harbiye .Nazırının ifadesine H•tJ J d 
röre, 202 tümen asker hazırlamış· 1 er }'8KID a 
tır. Bu ordu, iki milyon kişiden M ) p t 
mürekkeptir. Çin, yalnız hava or· areşa e en 
duso bakımından zayıftır; çünkü } •• •• k 
ancak zoo tayyaresi vardır; fakat I İ e g o r U Ş e C C 
bu zaaf telifi edilmez bir ıey de. • ----
fildir. Esasen, Japon havacılıfı da J 
ıj·ıe 1edi duveıe meydan okuya - Almanya spanyayı ı 
Qk bir kudreti haiz bulunmuyor. gene tazyik ediyor 
lngilterenin Amerikaya yardım e. • 

•eır.emesıne maka•n. Japony•nın Atner·ıkan yardı
haşında da, ı,te bu Çin heliu nr. 

dır. Japonlann 3nce istihfaf ettik. mından evvel in-
leri ve hor gördükleri ha beli. ılm· t 
di .1aponya için, cidden bir pUskUt- gfltereye 8 8 r• 
IU beJA mahiyetini almışhr. Japon r Uz ba,lıyacak 
siyaseti, dahna llatiyatla olmuı, za. 
ferden tamamile emin olmadıkra , 
fıarbe girişmemidir. Senelerden • 
beri kendisini askeri, mali, iktısa. 
t1i bakımdan bu kadar yormuş o.. 
lan Çin meselesini tasfiye etme • 
den Japonya, Amerika ve tngilte
re ile llarhe &irer mi! Mantıken 

ıirmemesl fc•p eder. Çilnkil, Ja
ponya, pek kuvvetli bir devlet ol. 
masına ratmen, böyle bir mace -
nyı bapracak kudrette değildir. 

O halde hu tehditler nedir? Ja- I 
l'Gn devlet atlanaları, Amerika eL 
ün _._.7alala harp aleylltan 
eltlufuau ıörly•lar. G~i, hu a
leyhtarlık ,Onda pne uyıfllJ'or. 
la da, bUsbUtiln ortadan kalkma • 
•iftar .. Bu sebeple, Amerika, ltlt. 
•ir uman, Japonyaya harp ilin 
etmiyec:ektir. Böyle bir harbi an -
cak Japonya ilin edebilir. Hareke
te geçmek kendi elinde otdatuna 
ıöre, Japonya, Amerıkayı bol bol 
tehdit edebilll'; nitekim, aonbahar. 
da, Bırmanya yolu açılmadan ev
•el de, Jaıpo11 ricali İngiltereye 

karşı tehd1tler savurmuşlar, fakat 
Jol açıldıktan s ra, tehditlerini 1-
k.a Hem lerdı. 

Bitler ttalya seyahatlerir.d 
b' 'nde MussolınJ ile be aber 

Ankara radyo gazetesinin duo J Pony le Amerika ara51nda 
f k lı: b r harpte, Japouyanm A. 
111~ k ı n ı maflup edebilcce. 
iiıU kolayca k t rmek kabı) de· 

akşam bildirdit n re, Madnt-
te gelen ha H'tlerle Ma. 

pi Pete 1 r b r mü. 

(ArU. s.. s, sa. 1 .. , (Dnaaa Sa. S. Sil 1 u) 

Der ne d e ın e i ıterey_! Bremen radyosu Ahnan askerle
rinin Bremen geçidinden İtalyanın 
cenubuna doğru aktığını bildirmiş
tir. Alman askerleri Sicilyada toır 
lamnaktadır. Sicllyada on bın ka
dar Alınan askeri toplandığı tah
min edilmekted:r. 

• 
Kordel Hull'ün Türki-
ye hakkındaki sözleri 

h b yardım iti mu are e -- -
Beyaz sarayda 

baş; ad 1 fevkalade bir ----a 
f ngilizler Bomba toplantı yapıldı 

üssüne girdiler Japonya Arnavutlukta 1 ltalyan emeller! 

1 Holanda • Hindis· Şimal cephcsin- Yunan Ad 1 iye 
Vaşington, 28 (A.A.) -Mebusan tanından mÜhİDl• de şiddetli mu- nOZlrlnln mühim 

meclisince tetkik edilmekte olan fedakarlıklar ta-
ingiltereye yardım layıhasının ta- ıharehcler oluyor bir makalesi 
dili hakkındaki teklifleri müzakere lehinde bulun d u 

(Devamı Sa. 5, Sil. 1 de) 

etmek üzere Riyasetıcümhur sara- Londra, 28 (A.A.) - ----• 1 1 300-000 R 
"wrl:ı fc? •lıla..ı"" bir toplant yapıl- Yuna"lıear mühim ta ya , umu 
J Verilen haberlere naza• ı • ı 
mıştır. ran japonya, Holanda tepeler ifgal etti niçin unutur? 

Reisicümhur, bu toplantıya hari- Hindistanından mühim fe 
28 

(A.A ) _ Reut.er'ın Atina, 21 (A..A.) - Keuqer d'Atbe. 
ciye ve maliye nazırlarıle mebusan 

1 

clakirlıklar talebinde bu- Manastır, · nes cueteainde uzun bır makale nq. 
meclisinin demokrat ve cüml uri- lunmuıtur.Bu meyanda ez Arnavutluk hududundaki muhabın reden adiye nazın Tambakopulos, Ak· 
yetçi erkanını davet etmiştir, cümle madenlerin ve dal- O!ld rıyor: deniz sahillerindeki memleketlerin an· 

Vaışington, 28 (A.A.) - A"J an 1 yanların japon amele.ile Şiınal cephesinde şkldetli muha- c:ık ylrmlde bır kısmını teşklled.en ve bu 
mecl.smı.n harıciyc encümenı', hu- l . . . . B beler olmaktadır. Yunanlılar ta- deniıe hlıkim olmak utiyen ıtalyı ıu iıleti meamı 11temı9tır. u re .. . mqalomani emellerinden bahsetmektt-
gün hafi bir toplantı yaparak de- taleplerin kabul edileceii arruz yap.ımık buyuk tepelerı ele dil'. 

mokrasilere yardım kanunu proje- ıüphelidir. geçirmişlerdir. Şkonbf viHiyetinde Muharrir dıyor ıd: 
sini tetkik etmiştir. t-~--------------.-m:ı Yunanlılar tazyikler:ni idame et- .ttaı,,a bancl hakla diıer 10 Akdenll 
Söylendiğine göre, bu toplarıtıda k d •• tiı ıyorlar. Fakat İtalyanların fid· devletinin mukadcU>ratını tayın etml7e 

(Devamı Sa. 5, Sü. 3 de) Anton es o un :ielli topçu a eimc maruz bulunu- kalkı7orh Arhu Sa. 5, Si&.' de) 

----o------ K b d vorlar. Kozonı mıntakasında şi<i ' Amerika da yeni a ine e detli gündüz muharebeleri olduju T-
0 
•• -
1
-
0
_-

0
-o---

bıldırilme.ktedir. satışı 
laaiUeraüa Ona Şark kuvvetleri 

Kuman.tanı General Wawal 

mühim bir lza hat verdi .A;ına, ıas tA.A.> -B. B. c.: 
• Dun gece Atina radyosunda be- 26.5 milyon kiloya h ı r s ı z l ı k vamıua bulunan Yunan 8ÖZcÜSU k 1 . 

Mihvere Bağlılık ... m günlerde ttaıvanıann Arnavut kadar yü se dı 
Kahire, 

21 
(A.A.) - İnciliz b. Vaşington, 28 (A.A.) - Devlet, k • lzmı·r, 28 (AA) - Tüttla devam edece mış lukta uğradıkları ~yıatm harbir rargahmın t•blifi: Tecrübe ve Ara<jtır.r:ıa Bürosundan , .ptxt:ısı.hdan beri verdikleri zavia aatııı düne kadar 26,5 milyon 

Kıtalanmızın Deme mınfaknın- mahrt>m vesaik çalınmıştır. Yaban-' --• --- (Atkaıı Sa. s, SU. t de) kiloyu bulmuttur• 

daE ıo~;:~~~·:.·~~";jı._l~ c:;;::ı:,.mensup ili ajan tev. ~!~:t~te ~:~:~~ . ( ..... _Ci_ .. _
0
_ ... _~--il--rı--l-~-·-1_. -~---"' _cl_·_·~-!!!!!!·--~=:~·~j 

1 şubat Cumartesi Sar-an-do; hen üz ~ı;;;;ıı:"~M-id_e_m_B_ul_a_n_ıg-o=-r---.=, ,,-----.-w;;: 

Gününden itibaren kurşunadizilmeai Yazan: A. Şekib 
Bükreş, 28 (A.A.) - Reuter: lr b tst b 1 - Ne wedi~ini bili"or musun? 1 100 P Yenı kabınede bugün beyanatta Şöyle b mu avere an a un ~ • ,, K DAM ara d Pek uıi hoşuna a;ider, bilmi)'Ol'um: Sana bugün neler yemiı oldusuaa bulunan Antonesco, bılha.ssa e-

Şôyle bir mnhavere: pİ)asa hsanile söyliyeyim: 

z 
1.11 
> 

• 
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J 

DiKKAT 
F n ' 

e llulam 4 oe 8 aayfa i~inJe 
en ungin bir aaul• olarak 
sılıacaktır. ı 

8 1 Şubat Cumartesi sünü 
100 paraya çıkacak olan ik
dam tam bir halk gazeteaidir. 

e En ıalahıyetli muharrir
lerin yazılarını, en iyi haber· 
leri 100 paraya alacağınız. 
I kdamda okuyacakıınu. 

1 Subat her okuyucunun 
bekl dıgi gün olmalıdır. Çun· 
ku o gun okuyucunun ııtedııı 
gazete çıkacc.kt r. 

Ü 

miştir ki: _ l\lıdem bulaaayor! Bol zeytinyağlı ve aukeli salat-, 

1 Teşkil ettiğim hükfunetin yeginıe _ Niçıa? yaai makin~yajı ve asi& tartarik.. 
gayesi inzibati temin ve normal i· _ Bilmiyonma!. Sadeyajb aebaeli kavırcık eü, y..t 

jdareyi yeniden tail etmektir. _ Yediiia •ır N ....... el. mantla ~atluaua i~ 1aiile keti-
Memleketin sulha ve çabfmağa Jh- Catftae Wr parça kaymaklı tatb, 

d 1 ın auuıa! .. 
tiyacı vardır. Birliğin ve ıs~p ın it _ Zann•tmem.. yani sakarinli çamaşa; IOdaıı! .. Ca-
ıfadesi olan askeri esasa musten . . ...ıı- .._ 

11 
iv ffln., ltb- kahve, yani: bnul.maf 

hükfunet, memleket dahilindekı :-: Buıua ae 7_...., 1 1 tınllak kabutu n arpa... 

ahval. ve ,eraitf.n doğurduju zaru- m:a;~vkalide Jaiçblr PJ- Öile • İkindi kahvaltıımda biru ntt, 
retlenn netıcesi<iir_ j _ 1 _1ı. 1i b' yani: Biraz kola, aümilkltlböcu 

d c;e.. yin bol zeytınya ve au e ır sa. 
Mıhvere sadakat hakkın ı lata ile sadeyaila, sebzeli bir lu • menkuğu Ye işkembe ıuyu._ 

1 
neral Anlonesco, tunl..ın söylemi§- 'ırrık et ) emeği .. 'Üstüne bir par· Biru tabu belvuı, Jul: tlltL 
ır: k t i t bi ta ~acık kaymaklı bir tatla! .. Ostiine beç .. 
- Bu sada a' s ya r t bir sade kahve., Bal kamilen suni, terey•t kinal• 

h r k t de ıl, vicd n emr J •ı L' •· n1 llm 
B ld Ha. İkindi vakti de hafif bir en sunı., ımona.., Y• • 011 1 hır z ure t r. u yo n ı t H tüb . ta_.- ... --u 

k h ltı )aptım: Birnz sut, tere • uzu ... \JS ~, aaıt ~-n.., -ır zaman ayrıl a z R ı· ·ı·•. 
"" b 1 ve b'razcık ta taban beL sa ısı '"''" 

a ne m v r dev 1 •• t t b ..ıı -..ıı·kl • • 
v ı F t n den e midem bu • s e Usun Jaıı erının pyasa 

kadar g n d'I' 1 ,. t ., ı ndı' Ostu e bil' limoaata içilin, ı ıy e ııs e ı ... 
vucude g M'd · · L.-1 

b elmrd"t. 1 en ıuçıa 1twaıuyor, hayret • 
? - tir! .. 

- Ne ıülllyorau?,.. 
A. ŞWI! 
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B G·DADIN 
- ON GUNLERi 

YAZAN: ZIY ::JAKIR 
T elrika aumaraaı 38 

Türk askerleri, Bağdat kalesinln 
kapılarına dayandılar 1 ... 

Eğer bu halife; biraz uı.unca za- deve yüklerile kartaşıttı. Müeyye
man hükümdarlık makam.ında kal- din ellerini ayaklanru bağlattı. Bu 
saydt, hiç şüphesiz ki çok büyük karların ıiçine gömdürdü. Üzerine, 
iyilikler yapacak ve çok mühim ooğulı: ..War döktürdü. 
muvaffakiyetler göstereccldi. Fa- Saltanat hırsı yüzünden, 'bu bed
kat ne çare ki, ömrü vefa etmedi. baht Abbasi prensini, böyle feci bir 
Saltanat makamında ancak altı ay ölümle öldürttü. 
kadar bulunduktan oonra, Hakılcn 

* rahmetine intJ.kal eyledi. * Vasif ile Buga, bu hilekarane ci-

Bu halifenin zamanında, Türkler nayeti haber alır almaz, halifenin 
vaziyete büsbütün hakim olmuş- karşısına dikildiler. İzahat i.stedi
lardı. Artrk, gerek Abbasi sarayın- !er. Halife, bu cinayeti katiyyen 

da ve gerek hükumet umurunda, inıkar etti: 
bütün 4ıeri, J&tedilleri güıi yürü- - Bana üç gün müsaade edin. Ci
tüyorlardı. nayetin faillerini buldurayım. Şid-

En kuvvetli hakimiyet, .kuman- detle cezalandırayım.. 
dan (V asif) tn elinde idi. V asif, hi- Dedi. 
lilfet makamına, (Mustainu Bil- Halifenin maksadı, vakit kazan-
lilh) ı geçirdi. Fakat, sabık halife- malctı. Ve bü müddet zarfında çev
nin zamanında düzelen işlerin tek- ' ri1ecek bir entrika ile, V asüa deh
rar bozuhnaması için, yeni halife- şetli bir darbe vurmaktı. 

yi, şiddetle kontrol altında bulun- Halife, cidden ma:hS,ane hareket 
durmak mecburiyetini h · etti. etmişti. İranlı ve Arap asker f:ırka-

Halifeye, bu kayıt ve şartlar çok !arının maaşlarıru muntazaman te-
agır• geldi. Çünkü"" o da, bazı halife- diye ettiği halde, dört aydanberi 
ler gibi, hadsiz ve hesapsız israfat- Türk._,___ "şti . ... ..-ına on para vennemı . 
ta bulunarak çılgın bır sefahat ha- V -,.;~ı.. istedi"' tr"---·-. . .. e, 's""' • ..... .Ü~ 5 .L en J,ıA.d.1.u...u, 

yatı ıçinde, zev.k ve safa sumıek zamanını beklemişti. ~te şimdi de, 
fikrinde idi. o zaman gelm~ti. 

Yeni halife, bir kolayını bularak 
(Vasif) ı devirmek istedi. Fakat 
buna cesaret edemedi. Bağdattan, 

firar etti. Maksadı, Iraktaki arap 
kabilelerinin başına geçerek Türk
lerle mücadeleye girişmekti... Fa· 
kat, daha yolda iken ele geçti. Ve 
derhal başı kesildi. • 

* Türkler, bu defa da hilAfet ma
kamına, (Mu'tezzu Billfilı) ı geçir
diler, ve sık sık halife değişmesi 

yüzünden husule gelen hoşnutsuz
lukların mes'uliyeti altında ezilme
mek için, bir müddet siyaset lfle
rinden uzak durnıak istediler, 

Yeni halife, (V asü) .ile onun sa
dık arkadaşı (Buga) nın bu hare 
kellerini bir zaf telakki etti Bu fır
sattan istifade ederek, ikisine ~ 
sülkast tertip ettirmek istedi. Fa.kat 
Türklerin korkusu, herkesin kal
binde o kadar yer etmişti ki, bt• 
korkunç işi hiç kimse der'uhte et
miye cesaret gösteremedi. 

Halife, derhal Türk askerlerinin 
arasına adamlar gönderdi. Bu a
damlar, asker l<:ı§lalarına dağtldı

lar: 

- Araplar ve İranlılar, aylıkla
rıru tamaınile aldlkları halde, siz 
niçin hakkınızı istemiyorsunuz. Gi
din, bu vaziyetten, halifeye şikayet 
edin. 

Diye askerleri kışkırttılar. 

Türk askerleri, sal adamlardı. 

Bu teşvi.katın, ne maksatla yaptldı
ğını anlamadılar. (Samril) daki 
kışlalarından kallı:arak, intizamsız 

bir kütle halinde, Bağdat kalesinin 
kapılarına dayandılar. 

O zaman halifenin propaganda
cıları, Bağdat şehrinin kenar ma
hallelerindeki avam guruhunun i

çine girdiler: 

' Bekçi yaralıyan 
ve 

Gazino soymağa 
kalkışan şerir 

Örfi idare mahke
mesine tevdi edildi 
25/12/1940 gecesi Kırmkapıda 

bekçi Dursunu, vazıfe arasında bı
çakla yaralıyarak tabancastnı alan 
ve 28/12/1940 gönü de ayn i taban
ca ile Taıksimde Mavi Köşe, içkili 

Alarm hazırlıkları 1 

dün gözden geçirildi 
Muhtelif meydanlara bombalar ve yüksek 
yerlere de 200 alarm düdüğü konuldu 

Her an Tecrübeye hazır bulununuz 

Bu sene et 
neden pahalı? 
Filistin ve Suriyeye 

ihracat 
buna sebep olmuş 

DIŞ~ 

POLİTİ 

I Japon~~~:n 
Prol. Hüuyin şaJrtl 

gazinosuna giderek kasadaki para- Büyuıt nava tecrübesı ıçin yapı-ı ıcıı edecektir. Umum1 l<orunma ye

ları almak için garson Ce~ale ateş lan hazırlıklar dün de Vilayet Pa- ri = sığınakların geceleri görülme.. 
eden ve bu suretle şekavetı andırır sıf Müdafaa Komisyonu fızaları ta' si için de mavi ışıklar yakılmıştır. 
hale cüret eden Mehmet .?ğ~u Atıf rafından teftiş ve tetkik olwımuş İstanbul Erkek Lisesi, Reşadiye 
Sert hakıkındaki davaya Orfı İdare tur, 

Dünkü gazetelerden biri bu 
yıl kasaplık hayvan ihracatı
nın pek az olduğunu ve bil
hassa Filistine, Suriyeye hıç 
kasaplık hayvan gönderihne
dlğini kaydederek ihracat u
ııgına mukabil kasaplık hay
van ve dolayısile şehrimizde 

et fiatlarının düşük olması i
cap ettiğini yazmıştır. 

.. venet nutukları söyWl•tq 
,-odan bn hitabelere .ı.iılll:lll 
oluyor. 

Hakikati halde Japo 
ıne:rika hayli uman,daıal"I~ 
ve ihtillü halindedirler. Komutanlığınca el konmuş ve ken

disi İstanbul Örfi İdare Mahkemesi 
ne tevdi edilmiştir. 

Kira ihtikarı 

Bir apartımanda 
tetkikat yapılacak 
Beyoğlunda Altınbakkalda 28 numa

ralı Babil apartmanı sahibi İstepan, da
irelerin kiralarını arttırmıya teşebbüs 

eUiiinden lhba rüzerine adliyeye veril
miş ve dün asliye yed.inci cezada mulıa.. 
keme cdilmiiitir. 

Maznun, kira bedellerini arttırmak is
tedlgıni, ancak her katta esaslı tamirat 
ve il.1.veler yaptığını iddia etm_4t.ir. Bu
nun üzerine mahkeme, belediyeden i
ı.:unleri istcJtecek mütehassıs zevattan 
bir fen heyeti teşkiline ve bu heyetin 
Haklın muaviıti Muazzez Savaşka

nm naipliği ve riyaseti altında ma
hallen keşif yaparak binanın ne kadar 
masrafla ne derece tadilata uğradığıru 
tesbit etn1esine karar ver~tir. 

Be,ikta§ açıklarında bir 
motör battı, bir kiti boğuldu 

Dün Beşiktaş önlerinde feci bir deniz 
kazası olmuştur. 

Haliçten hareket eden Şlle llmawna 
bağlı ~Iuharreın reisin idaresindeki 14 
ıonluk su m otorü 32 varille Beşıktq 

Çırağan Sar.ayı önünden geçerken dal
gaların ve akıntının tesirile bocalarken 
arkamdan gelen Şirketi Hayriyenin a
mele vapunmun sademesine uğraya

rak batmıştır. 
Motörde bulunan Muharrem kaptan 

kurtulmuşsa da tayfalardan Ali boğul
muştur, Cesedi henüz bulunamamıştır. 

Liman ve polis hfıdis.> hakkında tah
kikat yapmaktadır. 

Palto bıraızı malıkiim edildi 
Sirkecide ilti lokantadan birer palto 

çalan Bartınlı İsmail dün birinci sulh 
ceza n1ahkemesinde 3 ay 10 gün hapse 
mahküm edilın.iştir. 

Bakırköyünde 4 ev yandı 
Dün sabah Bakırköyünde buyük bir 

yangın çıkmış ve 4 ev k.imilen yandık-
tan sonra söndürülmüştür. 

oteli, Eyüpte, Nişanca, Aksaray-
Dün Taksim, Beyazıt, Fatih, E- da Bulgur palas ve diğer seınt

minönü ve Harbiye meydanlarına !erde muhtelif yerlere 17 si elek-
1000 ve 500 er kiloluk bombalar ko jtr.iıkle müteharrik, diğerleri elle 
nulmuştuır. Diğer meydanlara da kullanılır 200 alilrrn düdüğü ko-
100-200 er kilo ağırlığında küçük nulmuştur. 1 
bombalar ~rleştirilmiştir. Seferberlik U. Müdürü HiUamet 

Bunlar deneme esnasında atıl- tin Togaçın da yarın veya Cuma 
mı.ş gibi farzolunarak o gün ve o sabahı Şehr.imizıe geleceği öğrenil
gece ekiplerin faaliyetine esas teş- mlştir. 

Ayakkabıya azal Peynir fi atı 
mi fiat konacak Artırılmıyacak 

Ticaretmüdürlüğünde İstihsal mıntakaların
bir komite kuruluyor da fiatler artmamış 

Halbuki Belediye İktısat 
Müdürlüğüne Hatay ve İzmll' 
valiliklerinden gelen maliıma
ta göre bu yıl Filistin ve Su
riyeye mühim miktarda ka
saplık hayvan ihraç olwımut
tur. Ve et fiatlarının terfiin
de de bilhassa bu ihracatın 

çokluğu amil olmuştur. 

inhisarlar Vekili 
Gümrük ve İnhisar 

çiler inin Yeni Dünyaya 
ti tahdit veya menolluıt""IP 
eski bir tarihtenberi 'l1 
şington münasebetleri 
değildir. Mikado impar• 
nun Mançuko ve Çindeki 
ve istilası Yeni Dünyayı 
heyecana düşürdü. Çin 
dafaası ile meşgul olan ( 
çek) i en modern bir· 
şekli telak.ki etmek k 
ediliverecek bir fikir ve 
ğilse de Amerikalılar Ç' 
azzam menfaatlerini Ja 
kesi ile muhat görmek · 
!ar. Ve nihayet sarıların. 

işleri üzerinde tet
kikler yaph 

Ayakkabı satışlarında yapılan ih- Ticaret Odasının peynir mıntaka 1 Şehimizde bulwıan Gümrük ve 
tillia mani olnıak: üzere Fiat Mü- lannda yaptı.rdığı tetkikatı netice- ıtnhisarlar Vekili Raif Kara.deniz 
rakabe Komisyonu mühim tedbir- lenmiş ve hazırlanan rapor Müra- d ün İstanbul Vali ye Belediye Reisi 
;er alınaktadrr. kabe Komisyonuna verilmiştir. Bu Dr. Liıtfi Kırdar ile İstanbul PııE-

ki Asyadaki tevessüüıı 

hoşlanmıyorlar. İngilia 
vekili Mi5ter Baldvin 
•İngilterenin hududu Bd 
dadır. diyerek, Fransayı 
torluğun bir uvi ileri 
bi telakki ettiyse, 
•hududumuz Çindedir• 
burasını adeta Amerika 
müdafaa mevzii gibi sa 

Haber aldığımıza göre ilk olarak ı rapor münderecatına göre peynir 
sehirde satılan ayakkabtların ev-ımıntakalarındaki fiatların şehri
•afına göre nevi ve kalitelere ay- ımizdeki toplantıların iddiaları gibi 
rt!ması kararlaştırılmıştır. Bu su- pahalı olmayıp 40 kuTuştan satıl
retle her nevi ayakkabıya azami dığı anlaşılmtş ve İstanbuldaki fi
;atış fiatı konulacak ve bu fiat!ar- atlMa zam talebi yersiz görülmüş

,lan yukarı satışa müsaade edilmi
erck ayakkabı imaliltı için kulla

nılan iptidai maddelerin cinsleri de 
sık sıık kontrol edilecektir. 

Bunuı; için Mıntaka Ticaret Mü
<lürlüğünde çaltşmak üzere Sümer

tür. 
Kamrsyon önümüroeki Perşembe 

günü yapacağı toplantıda buzhane 
!erde bulunan 17 bin teneke peynir 
için bu rapordaki izahata göre kat'i 
bir karar verecektir. 

"'ank, Aya_kkal:>ıcılar Cemiyeti, A- il A A R I F 
rakkabı Işçiler Birliği, Beykoz 

:abrikaııı, Ayakkabı Kooperatifi, O • "t rekt""rii h 
Dl't'el"ll e O p 

deri fabrikaları mümessillerinden talebesine bir çay verecek 
mütekkep bir komite teşekkül ede- Cıunartesi günü saat 19 da tl'ni
cektir. Bu komisyon Ayakkabı ma- versite Rektörü Cemil Bilse! tara
liyet fiatlarını en ince teferrüatı- fından Tıp Fakültesi son sınıf ta
na kadar hesap ederek erkek ve ka.- !ebelerine çay ziyafeti verilecek

ti Başkanı Reşat Mimaroğlunu ma
knmlarında ziyaret ederek kendi
lerile görüşmüştür. Vekil öğleden 
sonra İnhisarlar Umıun Müdürlü
' Ünde meşgul olmuş ve bu arada 
tnhisarlara gelen Gümrükler Baş
"TlÜdüründen de bazı izahat almış-
tr. 

Halbuki Japonya çok 
yanın bütün Şarkını ve 
tamamını Asyalıların 

melindedir ve kendisinde 
nın en mtiterakld ve 

PiYASA 1 

milleti olmak haysiye 
Hint, Felemenk ffindistaıd 
re iberltıde bir nevi n 

.:......------------ kı kabul ve tevehhüm e 
Mühim miktarda dir. Na11ı ki Amerika, 

ithalat eşyasi geldi larmdır, öylece Asya da 
rındır. Oralarda ne A 

Dün İngiltereden mühim mi:ktar-
ne de Amerikalının işi 

da ithalat eşyası gelmiştir. Bu mal- nevi Asya! Monroe kaid 
lar meyanında 16 bin sandık tene Avrupa devletlerinin pJı 
ke levha, 14 bin otomobil Jatiği, 

birinin boğazlarına sarıl 
nülıim miktarda tıbbi ve !Omyevi 

yo kabinelerini bu siy 

Ayrtca bir Yunan vapurile de Li-
ceza bulunmaktadır. 

muvaffak olmıya sevked" 
dın Ayakkabılarının nevilerini tes- tir. 
pit odecektir. Maarif müdüdrii notip makinesi, vernik., ambalilj 

Komite fiatlart tespit ederken Çatalcaya gitti kağıdı vesaire gelmiştir. • . . 
harpten evvelki normal senelere . .. .. .. . İngiltereden gelen bu liistiJtlerın Bunun üzerine halife kenıii3in · 

toparladı. Türklerle hoş geçinme· 
ye başladı. Fakat bu defa da ortay J 

bir (Veliahd) !ık meselesi çıkardı 
Kendi oğlunu saltanat makamın ~ 

getirmek için, Abbasi tahtının meş

ru namzedi olan (Müeyyed) i, zin

- Ne duruyorsunuz. (Alevi) 
Türlt a.slrerleri isyan ettiler. 
Şehre girip, bütün (Sünni) halkı 

kt!ıçtan geçirecekler. Belki, halife
vi de tahttan indirecekler. Haydi, 
durmayın .. silahlanın... Türklerin 
k~ısına atılın. Halifeyi kurtarın. 

Maarıf Muduru Tevfik Kut, be-1 t . tı . · E · t M""d"" ı·· -·· ait satı•larla maliyet fiatlarınt da . . . evzıa ıçın mnıyc u ur ugun 
raberınde Maarif Mımarı Şeınset- d Ti et M""d·· r· "'' B ledi 

A.kerl Lisesi memurlarından Genı•lm esaslı bir surette tetkik edecektir. t· ld • hald dün Ç tal e car U ur Uı;~, e ye 
odasında yakmış olduğu sobadan sıçra- ••••••••••••••ıl ın o ugu e a caya Vilayet mümessillerinden miirek 

Bakırköy Yenimahalle Öçalan soka
ğında 71 numaralı evde oturan Maltepe 

harbinde İngiltere tarafıılJ 
ederek Alman müstemle 
rasına kondu. Bu defa da 
ittifak eyliyerek daha 
pay almak emelindedir. 
ki Japonlar yine A 
yardımlarile Avrupalıları 

bu uzak sahillerinden 
gitmiştir. ı b" k . . ,_ '-'-"'! ed ek-yan kıvılcımlarla yangın çikmıştır. I O ad 

1 
a:k _,_._ <ep ır omısyon _,e ..... u ec 

Halife, derhal (Vasif) ı saraya Rüzgarın tesırı le büyüyen alovler bu r t r h a 1 r a yapı ac orta m.,....,p- ve ill< olarak resmi müesseselerin 

Diye, halka heyecan verdiler. 

emelindedir, 
celbett.i. Hiç bir şeyden haberi yok- evin yanında bulnan 14 numaralı mani- Şehrımiz tüccarlarından ve eski ga- le ilk mektep binalarıru ve merkez ihtiyaçları tevzi edildikten sonra ge 
muş gibi: j faturacı Mehmedin, 12 numaralı bayan zetecilerden Mehmet Eren tutulduğu ilkokullarıru teftiş edeceklerdir. riye kalan kısım hususi ihtiyaçlara dana attırdı. 

Bedbaht Veliahd, serbest bırakıl
mak şartile, hakkından vazgeçece
ğini söyledi. Halife, devlet ricali ile 

N 1 ? Tü k k 1 . . l\ıltinirenin ve 16 nuınaralı tren memur- hastalıktan kurtulamıyarak: genç yaşın- ~---
- e 0 uyor · ·· r as er ennın !arından Hakkının evine sirayet ederek ayrılacaktır. 

. be edi • da dün hayata gözlerini yummuştur. Hububat ihracat liaanıı 
ısyanına ae P n r. , hapsi kfım i len yanmıştır. Çı'vı'ler dag~ıbldı Cenazesi bugün S<ıat 14 te llarbiyede Va 

meninde söy !ediği ve t 
bize ıretirdiii nutkunda bir 
dır inkişafını yazılarınııla 
da ntakip ettiiim poli · 
bilse daha katiyet ve 

Dedi. Evlerin sigortasız olduğu anlaşılmııı- Jikonağı caddesindel:i Ülkü µartmanın- Hububat ihracatı ıçın Vekaletle Slovakyadan memleketimize gel 
tır. dan kaldmlarak Teşviltiye camiinde na- temaslarda bulunan hububatçılar miş olan 61 ton çivinin tevziatı ulemadan mürekkep büyük bir İsyan, o kadar ani bir surette vu

meclis toplıyarak bunların hU2U- ku bulmuştu ki, (Vasif) esaslı bir Oç k·~ kavboldu mazı kı lı ndıktan sonra Üsküdardaki a-~ heyeti dün Birlik Merkezinde top- Mıntaka Ticaret Müdürlüğü tara-
runda Veliahda istifa ettirdi. Artık, surette vaziyeti tahkik edememiş- Beıiiktaşta Kılıcali mahalle.>inde Dön-
0 andan itibaren (Müeyyed) i ser- ti: gel sokağında oturan Vasıfın hizmetçisi 
best bırakması lazıım gelirken, ah- - Müsaade buyurunuz Ya Emi-, 14 yaılannda Gülşen, Tophanede Gül-

dı.nt" na'---~~rek, zavallı a~--- tek- ··1m·· . . Gid . t-~'-"· -~- sümün H yaaındaki kızı Emine ve Ga-
"'"""' """ıu ru umının. eyun, "'"""" "'"'"'" !atada oturan Ayşenin kızı Sabahat bir 

rar zindana gönderdi. Onu. yalnız yi.m. ı kaç gündenberi ortadan kayboldukla-
hapsetmekle bırakmadı. Zindana, l (Devamı var) rından zabıtaca aranmalttadırlar. 

bakıyordu: 

- Bunların adı sokak be ... Be -
yoğlunun sokaklarını nasıl ara • 
marn! Çamuru; çamura benzer ... 
Tuh! Bak şu lastiklerin haline; bir 
aylık ömürleri eksildi... Caddeike. 

Geceleri; manasız, durgun nıı. - Hanım, bu yoldan araba geç- birde bedava müşteri taşısa adam 
zarları, daimi bir tebessümle etra- mez, dedi. gam yemez ... Sanı, şöhreti yeti • 
fını seyreden kocasile, karşı karşı- Sadiye de arabadan iruni~ti: şir .. Evlere bak ... Geç karşısına da 
ya oturmak ta ona korku veriyor. - Peki, sen burada bekle... . üç ihl8s bir fatiha oku! .. Dört ma.. 
du. Arabacı; ellerini pantalonunun halleyi satsan enkazcı bir ev para-

Araba; Laleli caddesinden sola cebine sokup, boynunu çarpıtarak sı vermez .. 
saparak dar, karanlık sokaklara! beygirlere baktı. Sağ ön bileği se- Arabanın evin tarafmdaki açılır 
girmişti. Sadiye kö~e ba~larında, ' kili at ard ayaklarını açmıştı. A- kapanır küçiik kanapeyi kaldıra -
arabacıya elile gidecekleri sokağı rabacı Sadiyeye döndü: rak bir sünger çıkarmıştı; gab ça
tarif ederek istikamet veriyordu. - Hanım, acele etme. Beygir murlukları temizliyor, gah dingil 

Yerinden oynaıntş irili, ufaklı kaşanacak, üstüne sıçramasın ... !eri, tekerlekleri muayene ediyor, 
taşlara, terkos anahtarlarına çar- Burası kibar mahalle, kaldırım yok arada bir başını kaldırarak; kulak. 
parak mütema.ti bir sarsıntı için- ki kaçasın... !arını kmp kişniyen, • kazır gibi 
de, sağa sola yalpa vura vura Sadiye, utanarak başını çevirdi. nallarını hırçın hırçın taşlara vu.. 
ilcrliycn araba, büsbütiin dar, ma.. Arabacı, diken diken kırçıllı bıyık ran be:vgirlere sesleniyordu: 
nastır dehlizlerine benziyen bir so. !arının gölgelediği kalın dudakla • - Tek dur ulan, Kalyopi! .. Der
kal:ın önünde durmuştu. Arabacı, nnı namlu ağzı gibi yuvarlaklaş • viş! Sen de aksilendin ... Neye huy. 
kamçL<ını ayaklarını dayadığı ön! tırarak L<lık çalıyor, arka tekerlek. suzlanıyorsunuz be? .. Tecelli işte ... 
siperin kenarına yerleştirdlkten 

1
: !erin çamurluklarındaki zifos ser- Bak, benim sesim çıkıyor mu? .. 

IOnra yere atlıyarak: pintilerine diflarini jpClrdatarak Anladım, susadınız ... Eh sabreden 

8(1.eSl u- ıu . 

ile makbercsinc debıediJecektjr. 
Merhum halük ve kıymetli bir ııenci- !anan azalara izahatte bulunmuş- fından ikmal edilmiştir. 

mizdi. Uzun müddet cYeni Gün> gaze- !ardır. Ve bu temaslardan alınan Dünkü ihracatımız 
tesinin id<lre müdürlüğünü ifa etmişti. neticeleri bildtrmişlerdir. Haber al

Kendisine Cenabı Haktan rahmet dl- dığımıza göre bazt komşu memle-
ler, kederli ailesine taziyetlerimizi su- k tl b" ikta ibra t li e ere ır m r ca sans1 
nanz. 
•••••••••••••'verilecektir. 

Dün muhtelif memleketlere 285 
bin liralık ihracat yapılmış ve bu 
meyanda !sveçe mühim mi:ktarda 
tiftik gönderilmiştir. 

mektedir. 

munu hlsaetmittir. Çin 
al.ikanDJ kesmedikçe 
Japonya ııra&mda dostluk 
J>etlerinia ula tahakkalı: 

derviş, muradına ermiş.. Şimdi memekten yazlan bile kurumıyan !arı çıkmış bir tekir kedi, devril • miyeceiial tekrarlamqtıf· 
Maıılaktaki kırık yalağın çamurlu yağmur birikintilerini taşırıyordu. miş bir süprüntü tenek...ıni, bap- Mister Holl'ün Çin 

h . ne Tokyoya kaqı 111 
suyuna da fitsiniz amma, ıç bana Evlerin içindeki sesler, sokakta nı sokmuş karıştırıyordu. 

d devam edebilmesi için 
gelmezsiniz .. Buralar a çeşme fi •

1 

imiş gibi duyuluyordu. Kuyunun Mahallede bir araba durman, zatta bulunduğu bir sıraıll 
!in hak getire ... Tırnağınızı kaşı • taşlarına çarparak &cı feryatlar çı.. bir btadilase oklm~!_'.'._- Camını! a kiğıt de tarzı iki büyük devlet 
yıp oturun.. Bu ne amin takyeli karan bir bakraç sesi, çıkrık gıcır- yapış m ra ......., yap lD.lf pelL • • dcıataJl9 

mahalle!.. Hayır sahipleri bile bu- tılarına karışıyor, acemi bir .ınız.. cerelerden, perde değueğile deııtek betinın bn a~ ,,4tl 
raya uğramamış ... Yuh, böyle ma. rapla çalınan kirişleri gevşek bir vurulmuş sakat cumba aralıkların.. _ğınıM" açıkçRa ıosteltnnekt 

da be be . ""rtü"l"" 1 ıster uzve son 
hallenin ervahına .. Bizim Dolap • udun titrek nağmeleri, mermerler. n yaz namaz zı o u, a a- .. ah b . d 4iktatörl 
deredeki ahır daha şenliktir be! ... de öten takunya takırdıları arasin.. ca yemenili başlar, usnlca açılan rnus a esın 99 d"~ 

d · 1 1 d bir camın patiska perdesini aralı- bir tehditten çekinme 1 

Sadiye; buraya bir kere daha j • işıti mez 0 uyor u. r k t "it ç· ve 
yarak bakan mütecessis gözler gÖ- ıyere ngı ere, ın 

gelmişti. Dürnev; evveli, hiç gös.. Karşılıklı cumbalar birbirlerine rünüyordu. Tavuk, peşinde civciv_ lana filen harbe iştirak 
tcrmek istememiş, fakat Sadiyenin dokunacak kadar eğilmişlerdi. Haç lah, malzeme, tan·are, ;_..t 

dönüşü boyanmış ye•il bir kapının !erini koşturarak, beygirlerden bl ,,., 
ısrarına karşı gelmemişti. Sadiye • miratı ve nakliyatı gi 

önünde henüz yeni yüriime"e boa- dökülen gübreleri eşelemeğe, iyi 
evin şeklini hayal meyal hatırlıya- • " • h I şekil ve surette )'tırdılll 

1 d 1 k k f 1 b
. azmolunmamış arpa tane erial 

biliyordu. Lakin bütiin evler bir- aınış, onsuz, çıp a a a ı ır ÇO.. •ı 1 • b 1 1 ifade eylemişti. . 
cuk ellerini sokarak çirkef sulari.. gaöga .•. mad ga uka admış ı. .

1 
k Cü h · · · ·· ...,ı birine benziyordu. . nun e çoc uran yeıı apı m urreısının soz ıt"-

Sanki burası, İslanbuldan ayrı, le oynuyo~, uç~asın dıy~ ayakla-. •arak ba ·örtüsünün bir ucu ağ- nalın daha ziyade Alınan) .Jillll'-- J 
uzak bir köy mahallesiydi. Sokak rına kısa ıp baglanmış hır İspenç zına sıkıştırılmış, yalnız gözleri teveccib oldu~u hissini ." ,,.._,..-
kapılarının kenarlarından açılmış horozu vakit vakit öterek, atlama görünen beyaz bir baş gözükmüş- Fakat kulleııdığı umun" 
ufak oluklardan akan, köpükleri taklidi yapıyormuş gibi seke seke tü: !er tabiri, Bcrlin ve R0:"' 

peynir peynir olmuş sabunlu, kir. yürüyordu. Kanat gererek civciv-! _ Hu, Saim. .• Gel boraya evlii. ğu g'.bi Toky~ ,-e. bati• 
li sular, sokağın inişli, yokuşlu !erini gezdiren, beyaz benekli bir dırn .. Bak, beygirlere; sonra, seni d,. bıle hmusı akısler ,.r 
sathında gih ip gibi ince bir bat tavuk, tahta kapı e§İklerine tık tık l hap 7aparlar, J dört devlet le bu uınıı 
çizerek aibülüyor, ıih pneş gör. vurarak dol11f1Yor, u;yıf luılııırp. (Devamı var; {Devamı 6 aııc' 



olonya ı r 
ir den· zaltı 

satın aldı ,, 

/Brezilyanın fCenubi Afrika 
Yeni kararlan Milli Müdafaa 
M h . s· Jla~rct edilecek §C d -

u arıp ve ıta. Tahsisatı artıyor Biz, ihtikarın ürat~~ o~~:·~ 
f d 1 1 

kalknıa 1 için cezri hareketlere in-

ra ev et e re tizar ederken başımıza bir yeni ko. B zı ç P kınlar tramvay durag"' 

ihtikar ve komisyon 

-
1
1- ISTA BULDA 
• TRAMVAY i E 

ı DEV iALEM 
il Y~ı Niz ettin Nazif 

1 

1 
1 Sinemalarda görüle

cek manzaralardan ! 
Be~ oglu ve 1 adı oyuııdc ı baaı 

sinemalar o luıdnr kalobnlık olu· 
yornıuı ki, kanape ve :saudalyclcı 
hkabasa dolunca D.') ::kta krılanıar, 

.ıeneral Sikorski k . d• Tahsisat 70 milyon ınisyon derdi çıkarılıyor. 
İr nutuk söyledi arşı takıp e ı- lngiliz lirasına çıkb Fiyot Mürakahe Komisyonunun " alık ı·s ı·fı·,, araba arı bek er 

1 k 
nazariyat çıkmazından kurtulmak r •• 

. dra, 28 (A.A.) - Pat ajansı ece 5 i y 8 5 e t Kap, 28 (A.A.) - Cenubi Afrika istiyenlerc uzatlacnk bir bnşka K tr mva- do··rı h.... ke""' 
:ıyor: birliği maliye nazırı Hobneyer, diln tal r · · "d· b ar, '""':i • ., 

uzete kugıd ı filim ererek ) er ıe .. 
a e, ynııi üzerinde ayakla gezilen 

düşeme tahtalarının üzerine otu.. 
ruyorlarnıış! 

incmalardaki dö em tahtala. 
rının iızcrine gazete kağıdı ererek 
buralar bağda kurup, diz çökup 
oturanlarda biç akıl yok ;>ahu! 
Bunlar, or lora gazete kiığıtlan 

ı ısıye SlDlı ı ulunamadı mı? yın camlarını - Y A Z A N 
ı0nya hukfuneti Pol<>ny mu- Ria.d~aneiro, 28 (A.A.) - Re- parlamentonun açılışında milli mü İh 1 ~ tramvaya biner-
>e ı esnasında şerefle batan isıcüınhur Vargas, Brezilyanın mu· dafaa ıçin 14 milyon İngiliz liralık tiktir, bir düşmandır. Düşnıan burüm~. Araba MAHMUT YESARİ ter. 

k.a.rşı m.a. nezaketle, yumncaklıkla, bomboş. Bı"let.,.ı .. Bılet"ın· ı·n ak-
> denizaltısının yerine yeni harip ve bitaraf milletlere .karşı ta- munzam kredi açılmasını talep et- ı -Y -s., -s 

enizaltı gemi i satın almıştır. kip edeceği siyasete mütedair ıkı miştir. gu er yuzle mi çıkılır? H yır! Düş.. kapıları kapa- lından zoru mu erip te oturacaklnrın11, sinemaya 
gelirlerken, niçin evlerinden birer 
minder, kilim, pösteki filan bera • 
her getirip te rahatça onlann üze· 
rine yan gelmiyorlar? 

ınan karşısına sertlescrek, her şe· . . . . . 
yeni denizaltı gemisine Polon kararname imza etmiştir. 31 Martta nihayet bulacak bu me ve karar ''ermı' , -k mış, ı~rıde, titrıye tıtrıyc pınekll- var? di.}c düşünmeğc başladım: 

..J B ı.., ___ _, • Ş o .. lra ve urnt a. 
'"usu 3.§n.uıılCUlQanı General Birinci kararname ile Brezilyada li sencnın içinde millı mudafnavn arak çıkılır. yor. O, kıs kıs gülüyor: 

ki tarafından cSokotı. 'smi bulunan muharip memleketler te- verilen tahsisat. bu su~tle, 70 mil- Son tramvay. Sabah karanlığın- - Hatta, bazen s ki,z on kere ... 
ti Canını almak istiyene: 

~ n~ .. r. baasının alıcı veya ve.nci radyo a- yon İngiliz lirnsına baliğ olllcaktır. da cScrvis• e başlıyan biletçi, ak- Anlar gibi olduğumu sanıyorum: 
,,. :L~ - Canm1! Cicim ... 

munaseut:tle bir İngiliz lima- Jetleri kullanmaları menedilmiştir. şam karanlıgında evine dön~k. - Yankesiciler mi? 
P l B Dcnınez. o onya bahTiyeLtlerinin ö- Muharip devletlere ait hiçbir gemi J • k d 'l'ramvay da onun cEvh sayılır. Başını geriye itti: 

• bir nutuk söyliyen General seyrüsefer ve insani mırksatlar ha- C Ç 1 a a Canını almak istiy~nin adece 1 Yalıuz, pek seyrek, hatta binde bir - Hayır! Hepsi d(', ustu başı teı·-
a.ski, Polonya bahriyesinin bu ricinde Brezilya !karasularında tel- y• k cnm alınır. ılışıp rahat edebildiği bir cEv•. temiz, beyden, efeı dıden insanlar-
cüzütrunının cWilk. 'sminde siz cihazlarını kullanamıy caklar- , lYCC az İmdi, i§bu ihtikar ndlı dülimnmn Araba, bomboş amma b1letç1. bu dır. Hepsi de nazik ve kıb:trdır. 
bir Polony denizaltısı ile bir dır. ~anını almnk icap ettiğine göre .)a. sefer de soğuk, yakasına yapışını , - Arkadaş çıldıracağım, anlat. 

ngiliz müsellah kuvvetlerinin Brezilya üzerinde uçacak tayya- Hoover Be ya- pılacak şey ne olabilir? 1) ine Tahat ettirmiyor. Bunlar, ne cÇcşit insanlar!• 
da mücadeleye devam e- relerde Brezilyalı ikinet bir pilot . ~a?a kalırsa, ilk tedbir olarak Bıletimi kesti, paranın üstiıni: - Anlatayım, Bayım. Durak yer-

i söylemiştir. veya bir telsiz memuru bulunması natta undu htıkurın aynkkabı cephesinde «ça- 1 verdikten sonra: r.nde beklıyen bayanları bekler. 

şarttır.Ticaret vapurlan bitaraf bile Nevyork, 28 (A A.) - Beş Bcüçük lışnuya memur edilmesi muta av- - Hava, zehir gibi, dedi. r. Önden yol açıp bayana yer n-
rpten 50Draki/olsalar Brezilya limanlarına girdik demokrasi için .yiyecek tedarHti ile ver. bu tali komisyonun teşkilin. Her gün, sabahtan akşama ka- rlar. Konuşamağa da vesile olur. 

lerJ zaman telsiz aletlerinin bulun- tne§gul olan mılli .komitenin büro- den derhal nrfınazar etmelidir. dar yolculara dert anlatmaktan Amma, her zaman, talihleri açık ol • d •• d )!.,, d · · k sund be tta b ı Sonra Fiyat Mürnkabe Komisyo. yorulmuş olmasına ractmı>n, yine maz. Sepet havası çalınır. Onlar, 
I' n 1 u D y a U6u aırenın apısıru mühürlemiş .a . y~na u unan Hoover b' .. ~ 

olacaklardır. demıştır kı: nu ~zayı kiramını igaya çekip ev· konuşmak ihtıyacında; yüzüme bn- piş.kineirler. hiç aldırış etmezler. 

S)) Q 1 a Ca k ? 1kincl :kararnamede muharipler Nazari olarak ~.elçika.da bir ~n- vcln şu suale cevap araınnhdır: kıyor: Eğer, tramvayda, gözlerine hn,,,ı::ka 
tarafından üs olarak kullanılan ve- de adam başına duşen yıyecck rnik- - Behey vnta.nd şiar! Nasıl o. - Bütün gece karlarsa, halimiz bir bayan kestirirlerse, •Gittiği ka-

_ı ld N• ya muhariplere ait diğer gemilere tarı pek azdır. Hiç bir millet bu luyor dn, aylardanberi faal bulun haraptır. dar!» giderler. Yoksa, inerler. 
~aro ıcolson harp malzemesi ta h ı· t ka<lar az gıda ile yaşıyamaz. Beya- d.uğwı~ .halde şu kundura cephe : -Allah, fakir fukaranın yardım- - Bunlar, genç ınsanlar, delikan-
• tuk •• 1 şıyan er ıcare t Bel, .• ;ı,ad b sınde ıhtikar, sizi bir yeni ve tiıh cısı olsun. hlar olnınlı? 
ır nu soy edi vapurunun muavin harp gemisi na ım 11'....... a. u hususta tahki- k • 

kata memur ~...ıuen e"--erlerd oınısyon teşkiline zorlıyacak de- Biletçi, uzun uzun i"ı·nı· rekti·. - Aralarında, pek az genç var-
ra, 28 (A.A.) - Bugün Lon. addedilerek tevkif olunacağı kay-

1 
~-u. . ....,ı.o ~ d :r :r cBüyük uhft--L-...ı... dcdilmekteclir ge en raporlara ıstınat et.mektedn·. rece c alevlcncbilıniş bulunuyor? - Ben, daha, depoda hesap ta dır. En çok kimler, dersiniz? 

m cu~Ut!'Ut:n evvel · B 1 ika .11 t• ,~ Sanır 1.! ~-- ~· Kimler? t. 
1 

ıb' tU!k _ e ç mı e ıne .ıhZUD olan esaslı ım ~ iU.UYi kiranı arasın. verece5ım. - . 
'™:vzu u ır nu soyle- ç· • • • gıda maddeleri bir aya ikadnr tü- dan bir teki işbu b sit sunle cevap - Sizinkisi, güç iş... - Orta yaşlılar, daha yaşlılar ... 
~ Jstı~barat nezar~ parla- ın ıyı nıyetler kenecektir. Belçikada adam bagı.na verebilecek kudreti göstcrcmiyc - Ne diyorsun Bayım? Giiç iş - Horoz ölürmüş, gözü çöplük-

re eri Horald Nıoolson, •• dÜŞ''"1 yiyec"'k mH..+-n İn ı'lte ccktir z· b t .. . . ., A ak tc kalırmış .• 
t gostere k 1 --.. "' ı:.n.ı.ct g re ve • ıra u zevat, kendilerini e, soz mu. y üstünde hırl:ış · 
en sonraki yeni dünvanın ce o ursa Almnnya~- h k . be ed ı· t L ' ıı:.khsın Bayım B l elin' . • . . - " Uö er ese ısa t en ge ıp ça an uadiselcrin tahlil ve !ur, hırlnş dur. ~ dlculardan açık - .. . : ~n nr, anı-

l çızmıştır. Hahp demiş j miktarın üçte biri nisbetindedir. tetkikine memur edilmiş saymak- özler, anafordan sıvışm:ık .isterler. bnJarın ayn bır derdi, bır «İllet• i-
a p ony a uysal Önümüzdeki Şubatın 15 ine kadar tndırlnr; halkı üzmesi ınulıteınel Kontrole meram anlatama7.Sın. O dir. 

"
1 nizam, Avı'1panın esare- • J k Belç?kalılann ekmekten vesaoir ha- hadiselerin vukuuua mani olacak ela haklı. Onun da kantrolü var. - Kabul. Yalnız, bu adamların, 
ğiB'l, hü.ITiyetine isüna.t ede- vazıyet a aca ... ati gıda maddelerinden mah"'•m t db' l . H ğuk işleri gu·· ç·leri 'l.•ok mu., J . .... e ır erı eveldcıı düşiinüp tatbik - ava so ta, tramvav, boş J • 

u nızamın kendi cmtıia- kalmalan mümkünd.. ıncvkiine koymağa değil, değil mi! • ' - İşlerini güçlerini anlattım. 
ildafaa etmek ve bu müdafaa Tokyo, 28 (A.A.) - D. N. B. a- ur. BiletPi, halsiz gülümsedi: - Ne ile geçiniyorJar? 

·r hn - Napolyon Bonapartm u me bur ~ 

lo 
.. 

1 
° ası için de müşa- jansı bikliriyor: 100,000 Holan. _ Bu saatler h 00 ıed· . - Keses·ne güvenen borazancı Jı CI:i olan memleketle!'le A~ y"'n meclıs· ;--1_ h . . sözü bin defa tekrar edilmiştir am. ' cp Y ır, so- ba 1 d . 1 

Madonı, ki yere gazele serilip ü. 
zerine oturuluyor; şu halde min -
der, kilim, pösteki gibi eyler eri• 
lip te niçin daha rahat oturulma. 
sın! Amma diyeceksiniz ki incma 
s louları Çırpıcı veya Göksu çayı.. 
rı mıdır? Değildir mma, bu gidiş. 
le, yani istnnbuldnki incma tirya• 
kiliği arttıkça, güniiıı birinde, tıp .. 
kı oralara döneceğe benıi)or. 

Dugiin g zete kuğıdı, yarın min· 
der, kilim, pö teki, &eccnde derken, 
bir de bakacağız ki sinema kapı • 
larıudn dolma tencereleri helva , 
tabaklurı, yoğurt ki eleri, peynir 
ekmek, yumurta sepetleri ve hat. 
ta çay semaverlcrile nöbet bekli. 
yen bc.kllyenc! 

Ne diyelim, Allah bütiln sinema. 
cılara kar ve müşterilere de bol 
bol zihin açıklığı versin! 

flmıan Cemal Kandı 

Hint politikacıların· 
dan Suhbas kapıy 

Kalküta, 28 (A.A.) - Dün mah· 
keme huzuruna çıkması liızım ge
len Hind polıtikacılanndan Suhb• 
Bose, evvelki gündenberi ikayıptır, 
Şundiye kadar nerede bulunduğu· 
na dair hiç bir malfunat alınma· 

nuşıtr. 

Hose., hasta idi. Ve beş Kanunu. 
evvelde tevkühaneden çıkarı~ h " ... ~ ancıye nazırı ğuğa, sıcağa bakmaz. Asıl kalaba- şı. emış er. 

ın. ~nda menfaat gözet sulh itilıif:ı hakkında yaptığı beya- d 1 A d nıa haydi bir defa dr.lıa tekrar et. ----- ---....,...--·---
. ı göstermesı ıamndır. natta bulunarak §Wtlan söylemi- a 1 manya a mek znhmetine katıanaıırn:- Iık zamanlar... Güzel bir dan «eneli evinde bulunuyordu. 

esır devlet mevcut olmıya- tir: -v •- Ben süriincemcde kalmasını İnsanlar, ne gariptir. Biletçi, el- Amerikanın f ngiltere 
kat her bin 1c neli h ç a 1 ıştır ılıyor ıstediğim işıcn komisyonıura ha- bette ki benden iyi t>mr; hrubu- Tet: ebbüs e ı ç i ı i i i 
nes. .. e uyuna Yeni alınan tedbirJerden bahset- ı d · i, ben, ondan evvel dav"anıyo- Nevy.ol'k, 28 (A.A.) - NevyOl'.k 

ıne gore kendine ait me- . ğim .. va e e enm... ,. F ) b d 
n halli ile:meşgul bir serbest ~ıy~ .•. Yalnı~ şunu .soyliye-1 ~~d~, 28 ~A.A:) -: Hollanda- Halkın_refahını her ~eyden Us • rum. akir Cr e 3 Va Times gazetesinin Vaşingtoıı muha 
r camiası mevo t 

1 
aktır yım ki Çinlılere aıt olup ş.undi Ja- nın şınıdi kendı sahillerınde Alman tün tutan, parn6lnın satın alın.n - Sabahlar ... Akşamlar... d • biri bildiriyor: 

Jetler ibirliği o~c:ı:aeve b~ pon idare.sinde bulunan bUtün mü- ların istila hazırlıkla~ i~in yaptık- kabiliyeti üzerindeki hassasiyeti - Biletçi, acıyarak yüzüme lbakı- te a VI ve mua- Sınat kalkınma milli ofisinin e6· 

l'<fon her biri siy~ ve tk~ essesat, fabrikalar vesaire sahiple- ları .ma.sraflara ve agır l§gal mas- nin yüksek derecesi herkesin ma- yordu: d • J ki reisi Samuel Clay Wfüiams'in 
istiklalinden bir şey feda et- rine iade olunacaktır. Esas şudur: raflarına katlamnk mecburiyetin- lfiınu bulunan Cümhuı-iyet hükQ • - Alaca karanlıiktaki kalabalığı Ye 0 e e ) e C e k Amerikanın İngiltere orta elçiliği 
azır bulu aktır Askeri olıruyan her şeyi eski sahiP- de olduğu, Londrnın Hollanda mah metinin, ihtikar meselesini •süriin. sormayın. Herkes ~inin başına ko- ne tayin edikceği zannedilmekte-

• 
- ~ac ,, !er.ine iade etmek... tellerinde söylenmt?ktedir. d =r. Eh, ondan oonra, kalabatıg· ın Mu ay en e gu .. n ve dl . . r. Söylendiğine göre bir ıkaç gün 

1 
. ~ ccme e bırakınaka istcmedil:ri :ına. r-

IVIM" vapuru kayı·p Ayan mecı:s· ı"nde :ı..-yanatta L.. A. lma.nla.r, b. undan brı..tra yiyecek l biraz taYsaması, lbıın değil mi? ti • • ıçınde bu tayin ile ayni ~ lnı -~ 1uc ov- l "9"' Om ve üşikir olduğuna göre, a- saa erını yazıyoruz Y. G. Winant'ın Amerikanın İngil-
o , 28 (A.A.) - Stefanl: lunan hallbiye nazın General Teze en ve ıptıdaı maddeleri de yağma nırım ki yapılacak şey, bu tili ko.. Elini sallıyor: i d 
oim l ' etmektedirler - Ne gezer? Daha '·-}abalık o- Fatlb Jialke\ n en tere sefirliğine tayini bildirilecek:-

ve Valparals isimle- ezciim e fWllan söylemiştir: · mi yonun teşekkülüne mani ol • - Fakır halkın meccanen muayene ve tir 
\'e beheri 4000 ton hacminde Japon ordusu Çinde bir temsil ~undan başka Alman endüstri- duktan sonra bizzat Fiyat Müra - lur. tcdııviıılnl temin için Halkevl blııaaında . Geçen hafta batan 

al 
geznisinden ~klan beri hareketi yapmaktadır. Eğer çuı· ~y; lerı hesabına zorla çalıştırılmak ü- - Neden? bir dispanser nçıhnıştır. Dispan r en I ı.nanı k ~ • zer lOOO 

000 
k kabe Komisyonunu da lağvetnıek- değerli hcldmlerlmizdcn bir grupun rnG- ngiliz vapurlan 

t aın tadır. Bu vapur-,niyetler gösterecek olursa Japonya e ' e ya ın Hollandalı len ibaret olacaktır. Dişlernin arasından .küfreder gi- zaharctllc 3/2/9U de faaliyete baılıra- Lonıdra, 28 (A.A.) - 19/20 İkin· 
ırıidığı ıannedilmektcdtr. uysal bir vaziyet alm11ğa hazırdır. Alınanyaya gönderilmiştir.' . . • "d' . . b. bi söyleniyor: caktır. Muhtelif hıımlıklann mu~en ct'-.e.nun g""""'~ ibiten haf .. - zarfm-Hcr ıbhkar ha ısesını ır ko • 

0 
. d ~ •Aü ...... ~. ·\,(! 

. . k 
1 

- nu, ne sız sorun, ne e 'U<:"n gün ve saaUerJ \'e hekimlerin fsimlerı d faali ti t' ·-...:ı- • • 

TL A 

İlaizler 

ü gazetede bir havadi~ 
ıw okuyan Naııemolla 

J 

eyi fırlattı elinden ve 
dı: 

Dilsiz ve ağırların u· 
toplantı ı .• Canını §UDD 

iyeti ak\•am .. deseler ol. 
ı sanki~ dedi. 

11tikalaT 

lada isnrıutikn tahar· 
na dc\•nm edili) or. Top
nltı kazılı)or.• 
molla bunu duyar du). 

7 

na. Demek toprağın Us. 
bir ey knl n rw . Şim. 

ını l.nrı hrıyorlnr. Me -
e.~Idir: •Yahudi zuği rt. 
~ eski d f t rleri karı tı• .. 

kınlar yapılmış \'e yakalan. 
ınışlar. Bunlnrın ıçinde mek.. 
tepli kızlar dn \'arını •. 

Nanemolla fena halde müte· 
e ir oldu. Fakat nükregiıliği 
de bırnl.."'Dlayı anına yakıştı. 
ramıyacağı için kendi kendine 
öyle SO.} lendi: 
- Demek imdiye kadar a-

laylı yetişi"ordu . d'd " • ım ı en 
sonra mektepli .') etiştirilmek 
isfc11i~ or. Yani fckirdckten 
demek istiyorum. Allah ta ı. 
ratlarım affetsin, dedi 

Karga ile 

ökı.iz 

«Alman ıtaları İt lyay 
gelmekte de\ m ediyor.• 

Bu haber nncmollnyı gul. 
durd ı: 

- Hani öküzun ba ına kar. 
ga ko ıar da okiızun ha ındaki 
pireleri toplayıp yemeg bn -
lar. Amm , orarım ize ar. 
ga öküzü rahntlandırmok 'çin 
mi, yoksa k nını doyurmak ı· 
çin mi bu ışi yapıyor dersiniz· 
İçimizden ki ıse bu sual 

\ p vere.n 

** 

Kullanılmıyan Ame
rikan şilepleri hak
kında verilen karar 
Nevyork, 28 (A.A.) - Halen isti-

mal edilmemekte olan Amerikan 
ş1leplerinin yabancı bayrak altın
da Transatlantik ticaretinde kulla
nılması imkanları dün yeni bir saf-

ı haya girmiştır. 
Bundan bir kaç gün evvel bahri

ye komisyonu tarafından kendisine 
b"ş vapur verilmiş ol:ın United St.a 

\ tcs Line Seyriiscfain şirketi bwıl 
· rın tamirı bittikten sonra ve mil
liyetinin d ğiştirilmesi formalitesi 
nihayete erdikten sonra Transat
lantik servise çıkacağı teyit etmiş
tir. Bu vapurlnrın tamiri, altı haf
ta IJrnd r sürecektir. 

ispanyada "ki yük 
trenı çarp tı 

) - Steiani: 
n e San Pablo arasın-

da yük trenı · ddetle çarpışın!§ 
tır. 6 olu, 10 kadar y ı vard 

Tunada buz kütleleri 
bombalandı 

Bu peşte, 28 (A.A ) - Stefanı · 
lJ Macar hava filosu dun Buda

peşteye 30 kılometre rıesaf ed 'I\ı 

ndc vahim tu 
d 

nusyona havale ctmıye a karsak " l' . A b 1 d lanl aşağıya yazılnultır. a ye ne ıcesıuuıı;: deniz t:ica-
h 

1
. . n1 

1 
., soy ıyeyım. ra a ara o arın ı· . ırn....dı~ • ...r~ 

a ınu:r; ce o ur. bır· kısmı . .. sah"b' d ğild' J>ahll.l,Je: re ının u6 ... 6 • zaJ ...... oeım'an 58 
' 1§ guç ı ı e ır. lcrJ b' 212 Ni~n Nail Ayrı insanlardıı·. Pazartc i giln saat 18 da Prof. Dr. ın ton hacminde ıı vapurdan 

Sadi Irmak, salı günleri saat 1 da Pref. ibarettir. Bu yekUn şöyle ayrılmak 
- Peki? Ne gibi a;Tı insanlar? Dr. İsmet Çetingll. tadır: 

Ingiltere Prenseslerı· - Onlar, tramvayda gönül eğ- Ckrrahl: • c ' 34 .. 72 tonl k 6 ı ........ 
_ Jendirirler. Salı günleri saat l 5te Prot. Dr. KA- em an •' u ngtllll 

zım İıımnil Gürgen, etırşamba gQnlerl vapuru "'O cem'an 58.212 rakamı 

Bir bombardıman 
tayyaresile hava 
karargôhını 
ziyarete gittiler 

Buna aklım ermemişt.i: sant ı2 de Do~t Dr. HBzım Bumin. g n haftalar zarfında kaydedilen 
- Sıkısık arabada, nasıl gönül Kuııa n üfmn: rakamlardan daha yüksektir 

eğlendirilir? Cumn gUnlerı at 14 ta Doçenr Dr. F H' d" ç· .... 1· Nnşlt Erez. S'ranıa ın ı ınısı 1 e 
Biletçi, bana, büsbütün acıyarak lnlr ve aPI: ıam arasında mütareke 

bakıyor: pnznrtesf perşembe günleri saat 15 te Londra, 28 (A.A.) - Vichy'den 
- İlahi Bayım. Bu dOOiğim cAy- Prof. Dr Fahrettln Kerim Göka7. r mi Alman iBtihbarat ajan ına 

rı insanlar>, durak yerlerinde, CYdl)e: · d ril bir h 'bere Perş mbe günleri saat 13 te Prof. Dr. gon e eıı a göre Tha. 
hep cfekarça•, cBalık istıua araba- Cevat Kerim inceday, iland .ılc Fransız Hindiçfnisi arasın 
ları beklerler. Gliı: daki miıtarake bugünkü Çarşamba 

lisnbclh ve Pren es lUnrgarct, in. Anl mak için, hırsla dinliyorum: Salı ,nnlerl ııant 14 te Docent Dr. Na- sabahı saat 10 dan itibaren meıiye-
- Sonra ? cl Bengi u, cuma gilnk?rl ıaat 13 ~ Do- tc gırecektir Yannk' Ça 

Londra, 28 (A.A.) - Prenses E. 

giliz ha\•a ku\•vetlerinin sahil mu- çent Dr İrlnn Boşar. .. . · ı rşaınba 
hnfnuı servisleriltfl ait bir ombıı.r. - Bunlnrdan ikbni cPosta araba- ('-ocult h tahklan: gunu tcferru ta aıt me.selelerin hal-
dıman t yyarcsi~~ iıfnln.i lcr ve sını•, ıkiml •Kırmız1> Y1 rlcr Cumartesi günleri t 16 da Dr. Falı- lı ıçın Smgonda bir komisyon top-

- Nereye giderler? rettin Fehmi }anacaktır 
hnrbiıı Lidayetinll-!nberi ilk defa _ Tramvaya atladılar mı; cGıtti. 

ol rak İngiliz h<ıva kun·etlerinin ği kadarf• bilet ikestirirler. 
hır merkezini zi~ arct etmişlerdir. - Hep «Gittiğl .kadar• m1 gider-

14 ya ıııda olan Preıı c Elisa • ler? 

bcth, Vol n oturnıu on ) şında- - Belli olmaz 

1 i kiıçuk Jınrdeşı · yiizb koyun - Neden? 
latarnk vizörii muhayyel b'r dtiş. - Bura ını, ncak, 

lır 
ııana kar ı hareket ethnru tir _ Do 

Preu e lerio tayyarey bıni le • 

rindt> K al 'e Kr Iıçe d hazır bu. 
1 

ihlk ve Cas düny 

uoLiVUD OTEL - KOLEJLİL F. REVilSO • DONANMA 
GIU .. iYOR 

:Wmlen gibi erler '1 rntan 

DICK POVELL 
Yann akşam LALE' de söyliyeceği 

t Yeni Şartı 

zaferl gölgcd bı ac.aktır. 

A IYELILER ŞAR iSi 
Dos uklan hara t, tan ilham .. 

alan hak t bir sah rdlr. ••m••llİİ u 
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SAYJl'A -t iKDAM 

Q ?"" ıı L' -J_DEMOKRAT KRALLAR: 
Tarihi H4dise 5 

___ :;/ 
Bftylk 

Nasıl Öld • 
ZIZ r 

'rr lmayan Kadınhk r 
_Y a_z_a n_: ....:..:..:M.:__. S;:;__:_:a....:..:..:m...:._i ~Ka:::...:....ra:::::....!!y~e• - w Sabık Portekiz Kralı 

Kabakçı Mustafa ve bir alay yeniçeri haytası 
ayaklanmış, ortalığı ateşe veriyorlardı ... Genç bir Kral - Kanlı bir tı 

Aşk, gurbet, ölüm .. • u yla, her zamanki neş'esile ça
hnan sokak kapısını açtı. ~len iko

ca.sı Faruk idi. Yorucu bir günün a 
cısını kar..;ınm dudaklarından çı

karan F~ Leylayı kolları ara
sına alarak bir çocuk gihi sevmeye 

başladı. 

- Canım, akşama sinemaya gi
deceğiz değil mi? Hem çoik güzel 
bir film ı·vnuyor. i<mıi: -Balalayka-. 

Levla bunları neşe ile söyleyip 
kolkola salona geçtiler. Erkeğin .,. 
nine boyuna, kumral olmasına gö

"" Leyla sarışın. yaprak yeşili gfo 
}ere malik, orta boylu, kompileman 

cı bir kadındır. 
- Daha ne sallanıyorsun , gidip 

biletleri alsana, hadi şekerım , son 
ra yer bulamıyacağı z. 

Erkek, tekrar paltosunu giyd . 
karısının penbe yanaklarından ö 
pnp sokağa çıktı. Kocası gittikten 
ooma, eline bir roman alıp şezlon

gun üzerine uzandı. Bir müddet 
çıni sobada yanan odunların kınl

canımına daldı . Yüzünde meımnunı

yetsizlik izleri belirmeye başlamıs

tı. Zira aklına gene Kenan gelmiş-

Yazan: ermin Ün 
an!.atacagırn. Senin de benı sevdi
ğini hissetmektey ım . 

Kenan, bunları gür erkek ""5ile 
söylemişti. Sevdiği kadını kucağı

na alıp salona getirdi. Leyla yapı· 
lan hareketlerin hiç birine muka
vemet göstermiyor, biliıkıs Kenana 
sokuluyordu. Boynuna sarılıp: 

- Evet Kenan .. ben de seni ne 
zamandan beri seviyorum. Nihayet 
bugün birbirimize sokulup boş ge
çen günlerirtuzitı acısını çıkaraca

ğız. 

Bu, df!vşirme alayı müslüman - lizlerın taızyi.ki ile kaçmıştı. İngil- Fransızları, Rusya ile birle~irıp 
!ık mask&i altında asıl karakterle- tereyi istila et:ınek hazırlığında idi Osmanlı İmparatorluJ(unun takı;, _ 

rini ibraz ecıiyorlardı. Bu yabancı Napolyon harekiitile menfaaUe- mine 6"Vkeden iımil, Üçüncü Se-
Yazan : 

ınüslwnan olm~ unsurlar gayele- ri ihlal olunan Ruslar, bilmeclru. !imin katli idi. ·• Krallar da her ierf g}bi, mes'ut zel erlistlerinden .. 
rıne vasıl olmu;J.arclı. Tüı-k mille- riye ittifak akdetmış· !erdi. "··k ü.. Kabakçı Mustafalar, bır ala)' J• • .,,.... veya bedbaht bir ha:- ata sahip ol- Deslys•e ani bir aşk • 
tini istediklerı gibi idare ediyor • zer inde, bilhassa Osmanlı İmpara- yeniçeri haytası ayaklanın'<, ~""i- ı 
1 So ... ...... maık bakımından, oır çok defalar, gf!çen gün bu aşkı 
ar.. .yu. p soğana çeviriy?rlardı... torlugu" üzerinde bir türlü U"'"'"- şahı katlediyorlar, ortalığı ateşe On! k as J ..,,...- tebaalarile bir müşabehet arzeder- ka.clar ki, çıldırasıya 

ar ıçın oca manlı Irnpara - rnıyan ve birbirlerine tamarnile ~riyorlardı. Bektaşiyan kazanı ,.ı' 
to ı,,,.,. b tm ·-~ !er. Taç ve taht, servet ve delxie- la re<livaca karar ' • 

r-.,;unun a ası ve or ..... an duşm" an olan bu iki' de"let N"""l. ka na ~rd H. b' f·'"· t d ,,. k ı b ' d · t kil tın ' • ...-- Y mıyv u. ıç ır .,......e ev. beye rağmen, manevi ve ailevi u- ne rahatça ve serbei"' 
yo 0 ması ır en ışe ~ e ez- yonun karşısında birleştiler. leti inzibata davet edemiyordu 
di. Onlar, Osmanlılara olduğu gi. . . . . trraplar çeken ~ müdd~ti saltanat mak için hususi bll' 

b . b ' b· ~"° l k t d .. lngiltere ve Rusya, Devletı Alı- SoygU11Culuk, yağma, berdevamdı. larında gamsız ve ,....•esiz bir gu··n maşukasını en güzel 
ı ır ~memeee em\16.. . . , . . . . ··-~ 

!evli olarak hizmet ede-bilirlerdi yenın .Fransa ile ıttıiak etmemesı işte bu tarihi devrede en z.iyııde geçirmeyen hükümdarlar meyanın mücevherata garkede! 
Sevilmeden gelen gurur ve haz- veyahut elde ettikleri para ile ya. ıçın nihayet derecede çalıştılar... masonlarla, bektaşiler Çal'p~yor - da, başta olarak Av~uryanın mü- Parisin monden ..., 

la, ikisinin de go"zleri bir kıvılcun Hatta' Osmanlı tebaas dan olan du. MasonJuı.. Fransa İnlolaihile F h·ı· --' şıyabilirlerdi. • ı n "" teveffa ihtiyar nrnpaıatoru ran- mu ı ı...,e 
gibi parlıyordu . Kenan Leylayı, ka- Hüliısa; Fransızların Mıı;ırı isti- hıristiyanların RU6ya himayesinde Tiirk:iyeye daha şümullü denecek çois Joseph gösterilirse de, henüz •Manoel _ Gaby) u 

napenin üzerine koyup kend ' de lı1s ı Rusları sureta bize dost etmiş bulunmaları kaydını bile refetmi" derecede girmi§ti. Etinge Etriya genç ya.~ında, yabancı bir sema al-ıdolaşır .. valan yanlıf 
.ın un dizleri dibine oturdu. Çölde gibi oldu. Halbu"' hakikatte R,,~ ye kadar ileri vardılar... Cemiyeti Masonluğu Tückiyede tında hayata ai\7]erini kapıyan ~ lar, herkes, her yerde. 
susuzluktan yanan insan gibi bun- menfaatlerinin ~eldar olmas;'. Ruslar ve İngılizler çok sıkışik lıDrüklüyordu. kısa sür~ hw°ri:~darlık müddetini I by'yi gôrmüş 0J~lııt 
lar da sevgiye susamışlardı . Faruk dan başka bir şey değildi. vaziyetteydiler ... Biltıassa İngiliz... Türkiyede Fener kili.sesinin ay- daimi bir gaile içinde geçiren Kral Bu aşk hikiıye~ın<' 
: aPJsın ı çok seviyordu. Fakat o i;y- İmparator Pavlo idam edildi. !er, tehlikeli günler yaşiyorlardi. nadığı rol mühimdi. Bu eski Şark Manoel de. yüdızı yaver ol.mıyan yan matbuat ta. )< 

le değil , başka bir sevgi is tiy0rdu . Yerine Birinci Aleksandr tahtı im.. İlle Osmanlı hül<.(ı.ıootini dairei it. İmparatorluğunun ve Bizansın mi- krallar arasında en ön safta gelen- bJ:r sermaye, en.tere.sa' 
"'imdi birbirler ine tatlı ask nağ !arı ras ol y t R parm.a'" J buld • d d 'k "" · paratoriye oturdu. Çok geçmeden tifak na alıruya çalı.şı.yorlardı. 1 an ur • us 6'Y e lerdendir. ugun an, ı y-

meleri fısıldıyorlard ı. Le_v l& aı ·tık N"· d 1 durmada """' d aht ı· •- ı k -' tm • b <laf Mısır gailesi bertaraf oldu. F'akat, ,.,ayet, Rusya ev eti Ellik ve n ç"""9'yor u. Esasen onun t a CÜ usu, aan ı es .... en a aga ~ 
memnundu. Çünkü günlcrder, be- bu işte Rwtlar da rziyanlı çktı. Buğdan idaresinde tahakküınatını Yeniçeri nizamı ortadan kalktığı bir hadise neticesinde vukua gel- gün içinde bütün dii 
ri kendinde ona karşı ruhi bir ih- İngilizler bu vesileden istihade e- arttırdı. Bir yandan da Srrbista - için artık ibektaşi ordusu bozul • diği gi'bi, hal'i de yine kan ;zJeri haberdar olur. 
t iyaç duyuyordu. Kenan yanında derek MlSlra ilk adonlanru atmış nın, Emareti rnüstakille şeklinde muş bulunuyordu. Bu bozgun yol- bırakan hadiseler sebebile ve hiç Londrada bulunan 
bulunduğu müddetçe kendinde bir d B d teceillsi daiyesine kalktı. daşları Mas<ınlann orta<ian kaldır. beklenmedik bir zamanda vuku bul çe Parise koşarak o 
f k l'd lik h ' ed ' d Ç" nık ·· bulun ular... u a ını, siyasi ve 

ti. Bu ince uzun, esmer, iri siya!- ev a a e • ıss ıyor u. u ~ · gayri mer'i gibi görünen sinsi bir Rusların maksadı maliımdu. Ka. rnası kolay olacaktı.. muştur. çııkınaz yoldan geri 
esrarlı gözlü çocuk, aoklından bi r etr~ında dolaşan_. kadmların hıç · adımdı. Hem de sessizdi, İngiliz radeniz haV28Sının ana hatlarına İngiltere, Fransa, Rıusya, A'Vlls- BabaSJ Don Carlos'la valdesi kra- Günün birinde onun 
türlü çıkmıyordu. Henüz (25) ya- oınnın erı •emedıgı bır saadete rna- 1. ik ıbaşlıc .. hakim olduktan sonra, •ôrndi Bal. 'tu..va, Osmanlı im.-..ratorlugu- nun ıı· çe Anıelie ve büyük biraderi ve- nın tahtına kavu,~c 

' ik im t t t d.. . k k po ıt asının a vasfı mumey. ..---- ., ,-
pnda olmasına nazaran, ayda mü · 0 uş u. ş e sev ıgı er e ya- y· · b deg"il · d ' ? 0 h ırha.h kanlarda Devleti Aliyeyi parçala- sarsılan bünyesi üzerine gozlerini liahd Philippa ile birlikte, bir ııne- den ana ile, aşkı içiıı d . . . 1 t +~ ·ızı u rnty ı.. , ay -~=1 

irim bir geliri vardı. Gayet ağ ı r • ın. a ona sevgısını an a ıyor, a"':' gôrünerek ve yardımcı, ıkurtanç ı mak istiyordu. Romanyalılara, Bul dört açmış duruyorlardı. rasimden dönerken, Liı.bon. sokak lığı göze alan M 
başlı ol.malda beraber, aynı zaman-jgı.b~ du~~l'.1'ıl~ ~selkeredı.ng:edı- olarak: giriştiği işlerde herkesi ha- garlara, Sırplara, Rwnlara, Kara - Fransa, Üçüncü Selimi sımsıkı !arından birinde, o devirde İtal- •Vazife• ve •Aşk 
da senpatik hoş bir genç olan Ke- yor u. u un un .ar a . gu- riç kılarak el altından kendini dağlılara istikJıiller verip Oıımanlı tutuyordu. İngilizler Çanakkale ya ve İspanyada olduğu gibi Poc- başlar .. Nihayet güniil' 
nan: Kibar salonlarda bin türlii rurunu okşuyor, yüksel·t·ıyo .. rdu. · '-··'erdı' , İmparatorlugun" u Balkanlardan at. tekizde de semereli faaliYetlerd<ı tistin mühim bir ang T b . ..,.,.., Boğazını geçerek donanrnalariy !~ , 
kadınlar, kızlar etrafından hiç av- arn u sırada kapı butun şidde- M il · be ta af "ukta mak 80DI'a, bu teşkil ettig· i bükü • A bulunan anarşistler tarafından sui rnerika}'11 gitmesi, b~. n lıııdı Le 1• d • 1 ısır ga esı r r O><> , dalar önüne geli~lerdi. Merke_ 
rılmazlar : O bunların h iç birine yüz ı e ça · Y a uyu ugu ~z ong- R al'·- · ıh k ti b ı metleri elde ederek İstanbul üze- h' k'·-· di kaste maruz kalmL'.lar, kral ve ve- sinin vahim ve h8'11 

ı
d f 1 dı K • nd k' usy ıuu· yem ar e ere aşa • zi ıi wudi te!:ı ·t altına a~- pil 

~rmez yalnız hepsine aynı kibar an ır a · ucagı a ı roman ga- dılar... Aleksandr harekete geç _ rine yürümek... !ardı lıahd aldıkları hançer yarasından tini ihlal etmiyecek 
rnuami!leyi gösterirdi. Velhasıl her zetelerden kesi~ olduğu için yap mişti. Osmanlılara rahat venme • Ruslar, hareketlerine devam e _ ani bır surette, bulundukları .,,aba ticelenmesile biter ... 
kes tarafından sevilen cana yakın rakları odanın ortasına dağıldı. Fa- mek liızım<IL derken Napo}yon Rusya üzerine (Deva.mı var) içinde terki hayat etmişlerdi. Faris tiyatrolarının 
bir genç. ruik gelmişti. Ruslar, Sırpları, Karadağlıları el harbe geçti. Napolyonun Rusya Ü- - • ·-- Bu itibarla, Portekiz tahtına ge- güzel artisti. 1921 

İşte (27) yaşında macerayı 90k - Leylacığırn, işte bilet, geç kal- altından isyana teşvik ettiler ve zerine hareketi sebebiyle, Dalmaç- çen Manoel, o vakit henüz oo do- ile alakasını kemıi• 
se~n LeyU, bir hafta olsun Ke- dım amma affet, bir arıkadaşı.ma Gürcistanı muharebesiz alnuya yadaki Fransız oroıısunun ÜS"""1-, 'kıı2 yaşında bulunuyordu. Genç Anisıl Marsilyalı 
nanla kur yapmak istivnrd.u. Çün- rastladım zorla kahveye sürükle- Jı menıalikinden Meru.ru ve Lehıs.. kral bir sene kadar valide krali.- vasiyf!tnaınesi muc' 

' - di H di fr h 1 d kalktılar... , -
kü. yux·· üyu" .;;, icon .. crnası, her ha- · ay canım 50 ayı azır a a tana hücumu ihtimali ve ülkeler 29 iKiNciKANUN 1941 çar .... mba nin vesayeti altında saltanat sür- büyük kabristanda 

r ··.....--- ,,, · · · · d h ı '~ ı· Ruslar, ittifak şartlarını bozmak .,-. 
rt·ketile onun hoşuna gidiyordu. yeme,.ımızı yıyıp eT a g~e ım, elde etmek imali ile nakzı ahdey. dükten Sönra, Portekiz tahtına a"a- uyuyan Gabv'nin rııt 

vakit epeyı· ilerledi. yeniden bir muharelbe açmak ni. 1 . ld . d ,..._ ~.oo Proıram 19.JG Müz.!k ,ı 
?"ıhuna. yakın olmayan bir tüccara yetinde idiler... Hemen hemen ernış o ugun an, .....:vleti Aliye 8.03 AJnas 19.30 Ajans ]elen kaim oldu.. piyesinin liıyemırt rıı 
h t ba ·ı b" ı · b' Leylii mutfağa giderken düşünü- (H 1221) tariıhı'nde yın· '" h ı ı ı k d R·.... d' ~ arn ını g avınca, ov e ınce ır d muharebe başlamak üzere idi. · e .... nı ar- a.18 Müzik 13.45 Müzik PortE<kiz i ere aynı ır a mellllllp mon .,.,,an ın 
Hkekle evlenseydi, he;halde çok yor u: be mecbur oldu. 8.45 Ev bdmı 20.15 Radyo Gaz. olan Cenubi Amerika devletlerinin bulunmakta. ve yaz 

_ Dernek Kananla geçirdiği Çünkü, Osmanlı hükumeti, Rlll!- 12 30 , 1 il< , __ -• 
m( 'ut olac· '-'ı. Onun W.in kendini Ruslar, hudutlarımız üzerinden · ~ uz bll'. losını, ihtilal ve isyan muhib- !erle tezyin edinn.,.. 

""'' ., .. J daık'k ı ların hareketini tamamile reddet -
Proıram 20.45 

ne•'eye verm;.n. Kocası ise bunun ° ~~e 1 a arın hepsi rü- tehacüme başladılar ... Kanlı mu- 1
1
2
2

.3.
5
3
0 

KM~~~~ bidirler. Memleketlerinde urun sü- • 
' ..... O nJ.a tat! ti miş bulunuyordu. Tam bu s:ı.rada ~ 

hP' 'ki oklu~na inanıyordu. Asıl ya ınıl§: nu ı saa er ya- harebeler oldı.ı. Fakat Napolyon 13.05 

Müzik 21.10 
Ajans 21.25 

ren ııökftnet ve asayiş devrelerine Oraya Yiıki olan ii'i 
çok zaman tahammül edemezler.. . tirn<ie. bu hale bızZ9 
Bir sebebim bulup, bulmadı>kları dum. Marsilyada de' 
vakit te icat edip. onu muhakkak rivayete göre, be ·aJ 

mlal ed~rler... . yapıhnış bu mükeJ!el 

0 
.. yük d rdi K ',

1 
k şaınış, ıçten gelen aşk kelimeleri Mısrrdan dönen, dah.a. doğrusu kıı-

' ' ,_ u :no e™:°t.ma'-' ' oHnus-1_ <linlemiş,kucağında: B~ gece gibi çan Napolyon (Birinci Napolyoo) 
rr ...... onun • ..,.una gı e .... ı . a - u.nvanile Fransada İmparatorlu~-
b k . rk-'- h' 1 d ğil~' "-~ karanlık ve esrarlı gözlerinin de-

u ı e """ ıç ora ı e ....... .,_,ece . likl . dal nu "'- eyledi . . rın erme mış: O zaman neler ......,, · 
apartıroan komşusu oldukları ıçın d " .. . h" Napolyonun İmparatorlnm~u 

. • uşunmemış ne ulyalar kurma- -e-

Rus ordularına galebe çaldığından 
Ruslar, Fransızlarla ırulhe mecbur 
oldu. 

Fransız ve Rus hlll'binden sonra, 
Ruslar, Fransızlarla anlaştılar .. 

13.20 
18.03 
18.30 
18.45 

Müzik 
Müzik 
Müzik 

Konuema 
Çocuk Sa. 

21.45 
22.30 
22.45 

~.25 

23.00 

Müzik 
Ajanı 

MUri.k 
Yarınki pro. 
Müzık 

a r.ıda biraz sanıı.mıyet va.rdı. Esa- 1 Fak t bö' 1 . .. .. . •ilan eylemesi Avrupa muvazenei . . mış ı. a y e bır gunun hıııkı-

L
". 1'.'vbli kadbı~~a~a hhılçd balı:ınah ~· ıkaten yaşamasına imkan yoktu düveliyesini bozdu. Büyük mıılı~ 

ey a unu ı..,1gı a e, er gun ,..._ rid . . · beler başlad1. 
• .. =ne memnu u. Hıç olmazsa, hır 
Kenanı daha guz.el buluyor, ruh! h 1.nde .. b Napolyon Avruıpayı istila ed?yor-

Bu munao~bPtle, Llzbonda 1910 çei<&iz bırakılmama" 
da vuıkua gelen ciddi bir ihtilal, f d ,_ .1 · ,. 

ın an Mnenı mıs , ' .. 
ço~tanberi beklenilen bir hale çilerden birine bu ~ 
muncer oldu: t' 

Napolyon il" uyuşup Osmanlı im. 1 A k bo 1 paratorluğunun taksimini karar n •r• r .... 
altına alrnıya 1eveıısiil eylediler... - 28.1.941 -

ır. . . . . serap a ı ruyasında u tatlı 
bır ısyanla onu elde etmek Wtiyor- . d" . du. Ru61ar bu vaziyet Juırşı&ında 

d ve gen onrnez dakikaları yaşadı, de h 
1 

to landı! 
Osmanlı tıükfunetiniıı yanlış si- 1 filıerlla iM 

yaseti, NııııoJyonun Rusya üzerine 100 Dalar 13120 

Saltanat rejiminin ilgasile Cüm- Manoelin ölüm ıııt 
ye kadar çiçekçı 1 u. b ti kad r a par ar ... 

K dm gözlerini soba.dan ayırdı. u sure e ınlık gururu kırılma 
mış oldu. Nermin ÜN Vaziyet bizim için iyi idi. Na • yürüdüğü zaman ve yüriirneden '100 J'rc. 

huriyetin te~iisü ve kralın da 
Portekizden uzakla,;masile nihayet 

buldu. 
etmis.tıır. 

Duvardaki resimlere baka baka polyonun Avrupa ve İngiltere ü - evvel tuttuğu yol şımdi başına be- 100 ı:.ı...t 
100 hviçre Jfrc, 

J.iılar açacaktı. 
Jl.Gl71 • NJ'l'! anın satırlarına daldı. SaniyeleT c::_ zerine harekatı bizi rahat bıraka

100 Florin İlti sen<'fi. n az bir müddei salta-..,..,hir Tiyatroau 
böv le geçiyordu ... Birdenbire kapı bilirdi. 

·~vaşça açıldı. Kendi kendine: Tepebatm•a nbdedD(ry.;.cmf cf cm!h omfhyss 
RU6lar, Napolyona mağl~ ol. 100 ıu,_,. - nı>t ııüren Manoel. krallık mesleki

ni tamamile kavramaya vail<it bu
lamadan, validesile birlikte Lon
draya iltica etti. .. 

Manoel de her kı~ 
geçen bir yazırndS 

.Grand Hotel deki 
Jeşirdi. Maiyeti, ı;aı!ıt' 
hı:ıımetklirı ile, hem 

makla beraber tutacağı yolu bildi. 100 H<-a:• 
- Herhalde Faruk gelmiştir, di- Drıuıı lı:ıamHMla Ruslar, Osmanlıların Napolyon 

ye açtı, hayret elm.işti. Çünkü: Ke- ile ittifakından korkt.ular ... İngı· • 
ıt İlriııclkaı.wı Cıı.rşaaiba .....ıt 

ler ... Ve derhal düşmanı ile uyu- 100 Drahml 

şarak Devleti Aliyenin taksırninı 100 Leva 
100 Çek~ .. 

öne sürdüler ... 

0.9975 
1.8221 

,.._. oaaı 20.30 cı.. !izlerle beraber olarak Devleti A. IOI Peçela ıı.-
nan karşısında moaımmalı gözleri
le ona balnyordu. EMILIAGALOTTI !iyeye yaltaklanmıya başladılar ... Fa.kat, Napolyon ile Ru61ar İS- ıoo zıou 

• katibi olan bir zatt.ııl' 

Manoel'in Fraruıaya ilk seyahati, Tamamile hür "": 
ilk aşk macerasının da başlangıcı fa1tan uzak ) aşı) a g 

- Leylacığını, gü nlerdenberi bu 
i11'8atı bel<.liyo:rdum. Neyse yalnız 
bulabildim. Nihayet sana olan sev
gimi, bu dakika dizlerinin dibinde ı 
oturup, gü""I gözl.,,.;ne baka ba.ka 

.- Çünkü, Napolyonwı harekatı İn - tanoul üzerinde uyuşamadılar... ıoo P....a 

Komedi kısmında giltere ve RUBya için vahını idi. l\apolyon da isıanbula bakim ıoo 1A1 
olmak ıddiasında idi. Bu sebeple 

1 

ıoo Dın .. un • her.kes gibı, herkesııl 
ıt h!-tkinon Caroambo. l'iıH Napolyonun harekatı bilhassa 

.ı..mı saat ZO.!I ti& İngiltere için ha~· at memat mese. 
KIRALIK ODALAR !esiydi. Napolyon, Mısırdan İngi -

100 Yen 
Ruslarla Napolyonun uyuşması 100 İsveç Kronu 

11.1371 olmuştur. e 
Sab>k l>:ral bir akşam • Varie-tefı• eliği yeri rde, prol'l' 

gazinoda. lokanıads 
1 

31.006 
kabil olamadı. ıoo Ruble tiyatrosuna gider ve devrin en gü

lerinde çektiği mİİlPe 

BÜYÜK TARiHi ROMAN No: 118 zaın-.ı. ınaaki adamlar vaı·dı. Bun- Bu, Bosnalı oğlan padı,,ah Sü -
!ar Hoca Ataullah Efenaı, musa. Jeyman kıyafetine sokulmuştu. 

~il :J;l ~ ll:fn"ll'l.!l'i. Pı1J lııp Celal Bey, Jaliısı Hüseyin Pa· Solı:ullunun tenbi hiyle ikl<l•· bir 
-· ----__ . ...AW_ıtı; Jı:..;..ı_ ~a i<Ji . etrafına seliım veriyordu. 

•"':Y#:!\~W:J~J"i:'l'Al:!Pl.~"lt9~1.1· Sultan Selim en ziyade bunların > O vakitler padişah ın yü2üne 
--~ __ _l~ __ LL ~- .....A3j,WJ L,__ sözkrıle hareket edıyordu. Ordu -ı bakmak u.;;ul ve adetten olmadığı ::::::===== giı hta herkes tereddüt içinde idi. için uzaklardan giden askerler Ka Yazan: M. Sami Karayel 

Sultan Selim, saraya yerle§ti.k. hem de adayi din içine gelip yine 
ten soma, is tan-bulun bütün ı.ür. dönüp git.meniz munasip değil ve 
helerini zıyaı-.! ettı. Ecdadının bü- dahi seleri ahaı· olup mevsim kal
tün türbelerini dolaşt,. istanbulda I mayıp kışlamak dahi rnüteazzır • 
~-ok durmadı, Eciırney· e geldi, ora. dır. Merhum ve mağfur lehın a
da da bir gün otuı·du. Otuz günlük ı vaili cülüsunda feUıolunan şelıır 
yolu on ~ günde aldı. Nıılıayet Belgrat s11iflı.a.ın olmuşwr. İzzetü 
Bel.grada geldi. Bayram Beyın e - saadetle yine anda asayi§ buyu -
vinde kaldı. Oradan Sokulluya ha- nılsa kuvveti bahtı şeıhriyariyle 

ber yolladı: kal'ei mez.bur dahi istihk.iırn üzre 
İhtiyar vezirden gelen cevap iU itmama erip availi mahı Rebiyüla. 

idi: hırda badehullah ulı'.ıfesi dahi 

•Padışahnn, saadet ve ildıııl ile 
aııakiri man8ureye teşrif buyuru • 
lur i'e u 1 taifesi ecdadı iızamınrıı 

verilip üç günden eonra güçtür 
deyu tenb:ih olunup birkaç günde 
payei seri.ri&lem kasirei yüz SÜ

kanunu iıızre cüliısu en'amen ister. rüll1yordu .• 
ler Bunda ıse kıfayet edec<!k ıka. Sultan Sellin, Sok:ul.lunun 8ÖZÜ-

dar ha.ı.ine gotiırubneımıştır ve nü dinlemedi. Yanında, şehıadelik 

.. aaa nıuı - ... ~ • .. .. dil-\ wtemi.ş\i. Pa<lışahm 'bu ;re<l.eısı u- tu . 

Birçok kimseler meclislere gidi • nuniyi arabada gidiyor zanneyli. 
yorlar , ahvalin neye müncer ola- yorlardı. Zaten araba yan kapalı 
cağını anlamak istiyorlardı. vaziyette idi. Bomalı oğlana sakal, 

Ordugahta yavaş yavaş padişa. filan makyaj yapılınıitı. 
Belgrada dört rnenzıl ka~tı. Ye- Bazan, verirler ve bilhassa So
ye başlamıştı. Yeniçeri haytaları kullu sözde padişahın arabtiına 

yavaş yavaş kıp.ırdıyorlard~ sokularak lbir şeyler konuşuyor -
Sokullu, nihayet askere ul(\fe muş gibi yapardı.. Böylelikle yeni. 

dağıttı. İki gün sonra da ordugah: çeriyi aldatmış bulunuyorlardı. 
- Göçtür!. Sokullu, padişahın vefatını öy. 
Nidası işitildi. Tuğlar çıktı. Ve- lesine sa.kladı ki, haremi hürnayu_ 

zirler, rkal önde yol alıp İstanbu- na mensup hademelerin ek6erisi-
la revan olundu. nin haberleri dahi olmadı. 

En önde yeniçeri ağası gidiyor- Silahtar olan Cafer ağa, sözde 
du. Padişahın cenazesi araba için. padişahın bindiği arabaya yakla • 
deydi Fak.at &>kullu, arabııya Bos şır, birtakım evamır ahyoııınuş gi
nalı ve kendi adamlarından has o.. bi ıhareketlerde bulunarak tekrar 
daya ınen&!1'> bir iç oğlanı olan bı. uzaklaşıyordu. 
mini otur1ıın.Uitu. Ordu, Bel.grada geliyonlu. D .. ha 

ren sempahk V<' ) ~ 
Blgraaa dört menzıl kalmıştı. Ye- yihuy ile ağlaşıp bağrıı,;mıya ba§- kekli. Mali vazj\·et 1 

ni padUıah, söz dinleyip ordugaha !adılar. de krallar derec"6in ft 
gelmemişti: Vüzera Sultan Süleymanin ölü- dan , onlar >kadar ~3r 

Sokullu, çok müşkül vaziyeti.ey. münü meydana çıkard ıklarına !>4- nı .kerı<lisine vernı 

di. Sokullu, mütemadiyen yolda man oldular. Sokullu, askeri tes- di halind<» buluna" 
gelirken başından belaları savmı... .kine çalıştı. yarında aşamakta· ,J 

ya çalı§ıyordu. Sipahi oğlanları • Çünkü, askerler durınoştu. Yü- ne nazaran, bu haJıJJ"' 
na izin verip salmıştı. Sancakları rümüyorlar, ağlayıp bağrışıyor - etmemekte idi .. 
da Juimilen savmıştı. Artık padişa. !ardı.. So.Jrullu: FTanıada bulunı" 

lun vefatını anlayıp ta isyan ede- - Kardeşler, yoldaşlar, niçin krallar gibi, Manoel O' 
bilecek unsur da kalmamıştı. So- yürümezsiz? Yürüyelim. Bunca yet bakımın<lan ,!'I 
kullu hafızlara tenbi.h f!tti: yıllık iıılam padişah:dır. Kuranıiı- bulunduruldugunda~ 

- İşte sancaklar gitti. Araba z?nı ile tiızirn eyliyelim. Bu denlı'.ı eden daimi bir , ooıf 
ya binince cümleniz gab yastn au.. gazavet edip Engürüs ve Latin di.. da , İsveç ve orveÇ 
resini, ve gah surei fethü ilMıi o..,· yaruıı Dariılislıirn eyledi. Ne du- bu ·Göl"C• , e ıhl ~-., . 
kusanız saadetlı'.ı pad~ zıyade ruraunuz? Mü:barek ce;edini başı defaatle bı'dır 
haz ederdi 1 mı:ııda götürelırn? İıjte, oğlu Sultan makamlarına soz 

Dedi. Sellin Han padi.<ıahunı.z. On yedi Validesi Krı;ii~ 
Hafıızlar, olrumaya başlayınr gündür ki Bel.gratta size munta • da ikamet ett ~ nd' 

herkes ölüme agah oldu. Kanw ıı . zırd:r. Cülüs bah.ş~iniz hazırdır, sıra oraya gider ak
5 

nin vefatı tam kJric sekiz gün sar-, durmadan gidelim. çok vakitlerın pa 
lanınıştL 

1 

Dedi. Asker Belgrada d<ığru tek- sında geçirird 
Padişahın ölümü hafı2.lerın zı. rar yurumeğe başladı. Asker bu Kendisini son °' 

kirlerile ve illıhllerile ayan olıın • ı ııefer kuvv<'tle y\i.rü)l'Ol'du. Bel.gra- kl6lrcla, • ~~ ndCI 
ca Jın.rkes feryada ~ Ve ha- da yak.Jaş4. (De»amı var) Arka•• ı;J 

bu 
ttil 

haf 
tra 
da 
da 
dir. 

B 

B 
taly 

A 
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Japonya Ameri- Garbi Avruped• Dernede Radyo gazetesi- Almanlar İzmitte bir bele
diye var mıdır ? 

h d E ık• (Bqtarafı 1inci1a7fada) 
kayı te dit e iyor vve 1 gece dir. Eritredeki harek.itm.. mem • ne gö e (Ba§tarafı 1 inci sayfada) r İtal)a halkının manevı' a nın 

- Bat &anlı ı ..... UJ'fMla - hava bu·· cumu auniyetbahf bir sureüe terakki e.. (D- t _._ 1 . . _ _._.a....) .......... u.~. İtal -..J le ı 
dl·-. Rı"cat e.._-Lte _ı..._ İtal••.. . .umf ar-.. ıaeı ...., .... "" -~.... ym.ıan ge n cu-ğiJd.ir. Japon doııanmau, occlusa, .,-- uuea - .,- ,~-
L-. tı . .. ... ..:--1 ... ıu tasyikinm ULUmı geldiğini, tiki tarafın iaıvvıet- lar haber vermektedırle!'. B ·ıs ve hava kuvvetleri Amerikaya p- ı d &UV?e erı u-ca...._, 1 · ~-•>tt. tl • " 

1 Y a Pi m a 1 devam etme'-•-.:ı=-. y--•..:ıen 100 _ en ....... ,e e malum değilse de, ve uımitsizliğin sebebı gere-' it 1-zınit Belediye reisi, arl.!adS:tcımız Niza- lemezler. Buna mukabil, Amerika. .IUCQ.U CllJU ... 

--.ır Jılarla İngilizler için, Alaska, A - sir alınmıı ve banlar fimdi.ye b- b~nl= = talmıin etme- yanın harbe girmesine teka<ldum 
ınettin l azifin bu sualine cevap veriyor merika, Havay adaları, Büyük Ok. 1 Alman, 1 İngiliz dar 1%00 Ü geçıni4tir, n~.J.ip 1 eceğıni eoy.le- :n gtln~de,ilgerek htarbe g rdık-

.. yaausun öteki adaları, Yeni Ze. m"l._· aorıra. ng tere mparatorlu-
.rırkadaşın.ıa Niaame&tbı Nazifin, aldı- beraber) omıu:latınış, iunıtıe çamur diz t • d •• •• ""ld •• ıİTALYANLAR BOMBA BAVA Almanyanm kara ordulile Av- ğunun inkıraz etmek ÜZJere ol<iu-

bqo nı..ı.1 u ... ·-~-'-e ızm" be'.edı"e boyu ımk, halk komur ı;uvallan yanın- landa, Avustra1ya, Felemenk Hin. ayyaresı UŞUfU U tissu··~\ TER .... ___. 
""' .. .......-UI .... " 1 "" 1' u ıu.-.1-.n rupaya hakim okiugunu, fakat bu- ğunun halka teHtin edilmlf olması. erinı ienk" eden bir yu.ısuıı peşret- da hindi başında tekir kedilere beozi- distanı ~nilen ad~lar, _Fili pi~ a~a- Londra, 28 (A.A.) _ Resmi Al-

Uk. hınıı bcledbeslndeıı ba ya.zı;ra yormuş gibi mucibi t.eessüt olan ibare Jan ve Sıngapur uslerındcn ıstıfa· . t"hba t . d"' .. :ı .... ..__. Kahire, 28 (A.A.) - Tobrakia nunla .ifin ~itmedi~ ~ ~·. B~ sonra geçen giınleria 
~ap olarak bir mek•-- _.,._,_ ee ...... I ve tcşbıhleri ila\e edıvenniş. d ed k J k bl k man ıs 1 ra •Jansı. un ~ Bomba denı·· •e hava a .... ,u .. n·wı· t • sonraki harekatHl denı:ıxle hAtrimı hadıeelerı bunun aksini isbat etti· _ ---.. ·- e ere aponyayı uza a u a İ ·ıı - ind h' b" h f • • .._ t 
kkuu aıtı:adaşınua bll'abnk bunu Türkıyede her hangi bır yerde çamur k b·ıd· Ew ngı ere uzer e ıç ır ava a- talyanlar tarafındall tukedildiii yete dayanacağını, Alınanyanın ya gi iç.ın talyan millelı dcrın bir hır 
nen Devediyora: yok demekte isabet var mı bilınıyorum. a~ktınlal a]nıFilia~ .. a adı ırlarını. ger.~ aliyeti olmadıgwını .kaydetmektedir. Afr:L- İ al -·'-·'--- ~ 
Utdam p.zet.eal Dep"cyat mlklürlügü- Fakat Izmitte ve ~mil olarak ber ,ehir rı a ı ar pıa a pmw • A ·ans Alın .. . de 1n- öğreailmi.ştir. İııcilia bvvetleri bu --.ya geçerek ngiltereyi ora- y -u.<ou:ıNl U15&aınıştır. 
: içınde diz boyu çamur olmadğı mubak- den eJlerinde sımsıkı tutuyorlarsa, .. l ' anya uzerinde üsse girmişlerdir. da mağlup etmesi, yahut Brıtanya İtalyan matbuatı İtalyanın henüı 
22/1/941 tarıh ve 5ZI sayılı ıazeteni- kaktır. bu yakın deniz ve hava üssünü gıliz tayyarelerinin hiçbir faaliyet- Burası tahrip edilmiş tayyare Adalanna hÜClmı etmesi lAzun gel- bir harp için hazırlanmadan evveJ 

bırincı sayfasında (İzmit §ehrınde izmıtte çamur, sahile muvaz.1 olan 701 Japonlara kaptırmaz ve buradan t~ bulunmadığını ilive eylemekte- enkaıile doludur, Bunlar aral&llda diğini söyliyen Radyo Gazetesi Şpi- İngiliz entrikasile harbe suruklen-
r Belediye var mıdır?) baıılıklı YIW78 civarında ı.tlmlAk sureWe ve imar plln Japonyaya karşı taarruzi harekeL dir. do'"rt dewz· tayyaresi enbm nrthr . .keri, İngiltere ile mihver devletle- diğini iddia et~ğe başlamışlardır, 
vaptır: lan taU>ikabndan olarak 7ılalan binalar p İ 
Dü b _,._,_ · ed"l rıh lerde bu1unabilirler. Kaldı ki Fi _ ortsmouth Belediyesini" Derney·ı bombardunan -~-n t_.-:_ rinin harbe başlandığı zamanki Popolo di Roma gazetesi, talya-nya a Vouuun fevkalAdeliği tesırilıe Yit bütün aahil boyunca 1nf8 ı en • - auaı 

zete okumak ve bılhassa salahiyetli tim ve her nevi naklıyat hasebile bıraz lipin adalarının zaptı dahi, Japon. Kiymetli Eşycı Scılontt liz toplarının sesi buradan viıuh o.. deniz kuvvetlerile bugünkii deniz nın hazl1'1a?1madan İngilizler tara-
muharrlrlerl.n yazlarından ilham al- vaı·dır. Ve belediyemiz de her gUn bu- yayı böyle bir harptea muzaffer Londra, 28 (A.A.) _ Reuter: larak duyulmaktadı.. kuvvetlerini mukayese ve İngilız fından hileyle harbe sürüklendiğini 

k ıhtlyacmı gidermek için sayın bae nunla mücadele etmekte, temizlemek- çıkaracak esaslı bir muvaffakıyet Dün Portsmouth belediye daire- İt 
1 1 

T b ukt ki denis kuvvetinın faik olduğunu tebarüz yazmaktadır. Londra radyosu da 
uharrirlnlz Abıdl.n Daverhı de 7azıla- jedir. k'I a yan arın o r a . . . b . 

m1 ••-••- teş ı etmez. sinin kıymetli evrak ve eşya salo- "-su·· Bomba mevkiinin bunduı ettınmış, şu netıceye varmıştır: u neşrıyata cevap olarak Çoı n 1 okumak !>(:nim zevkım oldugu için I Kömür .kilosu G kwı.ıl .. za .ua.... -

damı da her IÜD okuyorum. Bu eün I ınebzulen mevcuttur. Sıhhi imdat oto- Japonların gizli gizli yaptıklan nunun çelik zırhlı kapılarının açıl- ıonra İngiliz seyrisefainine sarar Ya Almanya Britanya Adalarına Mayıe ortasında Başvekalete gel-
u r eden gazetenizin birinci sayfası- mabllimiz olmamakla beraber, diler ve- inşaata rağmen, Amerikan donan- masına muvaffakiyet hasıl olmuş verebilme.si mümkün değildir. hücum ederek muvaffak olamıya- dıği zaman MussoHnive yudığı 
ııçt.ğım anda ve kocaman bir batlıkta uit ve imkAnlar vardır. ması, Japon deniz km·,c1lerinden ve beled ye dairesinin yangınlar- cak harp bitecek, ya İngiltere Av- mektubu hatırlatmaktadır. 
msıl ettiğim beledıyenin mevcudıye- Şu halde, yuksek salAhıyet makamla- üstündür. Bu üstünlüğü elden ka· dan ve ugradıgvı son Alır.an hücu- DERNE MUHAREBE.SİNİN rupa kıt'asına taarruz ederek Al- Çörçil, bu mektupta, İtalyayı 
den şliphe eden bir 7azı görmekle rının memleket merıfeeUen bakımından k • • A "k d CEREYAN ETTİl.iİ YE& 
ütelıayyır oldum. Ve bu ,.azı muharri- vazettiği ahkiınun tabıı ve zaruri tat.bı- ~ırmama ıçın, merı an onan - mundan tarihi arşivlere ve belediye manyayı mağ1up edecek harp bite- harbe sürüklenemesi için Musaoli. 
ın kıymetli ve at.etli muharrirlerimiz katı netıcesi olarak umlUe mevcut (6) ~sının yeni inşaat~ tesri ~ilmi!· nin gümüş takımlarına bir şey ol- Kahire, Z8 (A.A.) - İnaıi1izlerin cek, yahut ta İtalyadaki Faşist re- niye yalvarmışt:ır. Muaolininin bu 

n Bay Nhamettin Nazife atı oldutww otomobili her cün çaıı,tırmak bak ""' hr. Bu harp, daha zıyade bır denız, madığı görülmüştür mç bi ,ey Demeye kup yaptıkları harekit jımini taldben Almanyadaki Nazi mektuba verditi cevap sert olmUf" 
urle anladım. saWıi7etiııden mahrum olaD beled.17e- ve lıan lıarhi o1acaktır. Bu itibar.' olmamış bi h ld · 1 r _ İtalyanlar tarafından yapılan bü _ rejimi inhilal edecek w harp bi- tur. 

Zira, herteYden evvel bir vUl7et mer- mh, bu sebeple mes'uliyet alamaz ve la vaziyet, İngiliz üslerinden de --..:ı 
400

r a e bu unan eşyaıl a kt" I 
... _._.. , __ ._ ı.....ı-ıı-~•·'- ._ ... , .. .___im reı:slUUa .... 1 yap mış .~:1r vol üzerinde cereyan etmek. tece ır. talycıda Y~1- Tevkifcıt 1 olan ,ehrimizde beledl79ILin mev- .._... ouu ... _.....,,,,.. .......... ..,.~ istifade edecek olan Amerikanın .. .. k 

1
--ne evve l .71&& ., uy ..... ,. 

diyetinden şüpheye düşmek ve bu ka- kAıı bulunmaz. leh. ec1· gumuş upa ar ve tabak takım arı tedir. Bu asfalt yol üzerinden İa. HITLER Nevy<R, 28 (A.A.) _ Reuter: 
müesseseyi yok farzetmek oJ.cun Sayın muharrir, dört damla su De a-

111 
• ır. .. ile daha eski zamanlardan kalına giliz kamyon kollannın ıeçmesi Co 

ır muharririn kanaati olamaz. zameW çamur yğınının teşekkul etti.ti- Vazıyet boyle olunca, Japonya- beledi , . lumbia Broadcasting Systemüı 
Samimi teııkltlerin lüzum ve faideli ni ve İzmiUe komüriln altın kıymetiıı- nua tehditlerini akıl ve mantık i ) eye aıt fermanlar vardır. görülecek bir terdir. Bu kamyon. (Baştarafı ı ind sayfada) Benı muhabiri bildiriyor: 

r olmakla beraber, kim olursa ol- de olduğunu da yazısına katmakla, lşi- tibarile, Alman~• ve 1ta1yanın l~ Berlin, 28 (A.A.) - Alman yük- larm ~oğu italyaıılanlan iitinam likat haberi doğru ile mfttakatm Resnıt Balkan mahfillerinde be-
ve sanıirnt de ıörünse, bir şahsın kAr olarak hilStyatına kapılrnıflır. hine bir nevi manevi yardım ad- sek kuı:nandanlığı tarafından bugün edilen kamyonlardır. Tobruğwı Almuıyanın Fransayı Fransız do. yan edildiğine göre İtalyanın ıi-

,.w.ljııuu. oldutu ılbi kabul ederek. Alem Kendilerini tanımak şerefınden mab- detmek daha doğru olur. Bu yar. neşredılen tebliğde ezcümle şöyle alinuf kilometre Garbında bulu. ı:-.ıek k lıkl . 
- hiç o•----- ....-.•-'--• .,,,....,.., rum old··ıı.um lçn a•-u fakat az tec:ril- d il kted· da h nanınasını ve Tunustaki hava üs- ma uıu i argaşa ar sona ermış .... .,.._.. .._.......,..... ,,_..uı ... - en me ır· nan Gazala tayyare mey nı a. 
karilerine ihbar için m önemli beli demek lhun. Ancak: Böyle 1n.lafsa dım da, Ruzveltin •ödünç ve kira• · !erini İıagilizJere karşı kullanılmak ise de bu mıntakada bir çok tewn-

k IA ·h ı.-- Hava faaliyeti haf'f o'-uıı"-·r rap İtalyan tay .. ·areleri iakeletle-lan birınci ATf&7a, hem de iddiaya, ve hak ve hakikatten uzak yazılar ya- anunu ayı asına &arşı, Amerika . ı 'Un w"u • ., üzere kendisine teslim etmeai i .. in fat yapılmıştır. En aşağı bir hafta 
"--•- ı ......... ._ Faaliyet sah · b" bomb d rile doludur. Terkedilen İtalyan r bkıAı>U. .. _,... ırureWe kabullenerek zarken rahmeUi Atatürkiln tabutunu da efkirı umumiyesini muhalif bir ası genış ır ar ı- tazyik ettiğine göre, eler bu mti· sürmüş olan bu tıevkifat İtalyan 

bilhassa resmi bir milessesenın ma- toz toprak içinden geçirdiiimlzj kaydet- cephe aldırmıya matuf gibi görü- man tayyaresi İzlaooa'nın garp sa- kamyonları, topları, tayyareleri, ö. l.akat haber doğru ise mütikatm polisi, İtalyan emniyet memurlan 
m olan mevcudıyeUnl ınklr ve,oa ı.- mek vainız beledıy~e değil, biltün bir hilı· aç a d k"" ük" b" t• t d berı"de durmaktadır 

" niiyor. Bu nikbin tahminlerimize ı.,ın a uç ır carct va- e e, • maL-adını anlamak -ııç de.ı:..ıı..11-. ve Alman Gestapo teşkılatı tara-af etmekte J.maı ve man ık bulmak halka ve ber varığa karşı ırtikAp edil- .. •'" •• uu-
üşküldür. Bundan başka aile sahiple- mı, bir hürmetsizliktır. Unutulmamış- rağmen Japonya, Amerika ile bir uruna ta ınbir lı:abet kaydetmiş- İNGİLİZLER AGORDAT Yine radyo pzetesinin bildirdi. fından yapılm~tır. 

(Ha~lan.nui bir hındl başında biri- tu ki: Semada bir inltli halinde ujulda- harbi göze aldırırsa, sadece, Al - ir. KAPILARINDA ğine göre, Almanya, lsapnya üze· Tevkifatın büyük bir kısmı, aöy-
irıle kavga eden tekir kedilere benze- )'an halk ız.t.ırabı, 'rurkün elemli gözle- manya ve 1ta1yaya ~·ardım etmis Alman av tayyareleri bir düş- . ed rindeki tazyiklerini de arttırmak. lendiğine göre, her sabah Mu880-
rek) mevzuu bahsetmek, zannederim rinden o derece yaı akıtmıştır ki, o yaş- olur. Çünkü, bu takdirde, Ameri. 'l'lan ayyaresini dücürmüşlerdir. Kahire Z8 (A.A.) - Erıtr e d ı· · l h" de tahki • · ·· 1 i 

1ann ıa ... .,., ilk k lda :r ' • ta ır. mı a ey ın ramız soz er akışık.sız bir hareketUr. ını ..._ m emmeı par e 
70 kanın fngi1tereye yardımı a:r:alır. Bir Alman tayyaresi dönmemiştir. İngilizler Kasaladan ıoe mıl me. Almanya bir taraftan Garbi Ak.. ihtiva eden bir takım afişler yapış-

Yazıyı okuduktan sonra tahkikat yep. toz teşekkülü imktuısu: bir hale ıelmiş safede bulunan Agordat kapıların.. t bazı h 
1 

uh .. . 
. Bir vataııdaf (belki doktordur) be- bulımuyordu. Fakat Japonyanın Amerikayı mağ. İ . denizde harekete gcçmiye hazırla. ıran p ıs arın z uru uzen-

ıye reia vekiline sabahleyın saat Tahmin ediyorum ki: Sayın muharrir, lup edebilmesi, hesaba sığ'maz, ltolyan emelleri ::~·~h=r:~!~me~gı::!::.!:afıa - nır sibi görünürken, diğer taraf· ne g~ hafta Salı ıle Çarşamba 
0,40 11 arasında müracaat ederek oto- çok haklı ve yerinde olan ıztırabile he- A!>idin DAV ER tan Amiral Reyder doğrudan d«>i· günleri arasında yapılmıştır. 
obil bulıımadıtından şıkAyet ve yar- pimiz lil>i kendini kaybede ek 0 gece,.i Emekli Deniz makine subayı (Baştarafı 1 iıad sayfada) HABEŞLERLE İTALYANLAB naya Britanyaya taarruzdan bd.. Muzir risaleler dağıtılması ve 

Ja1emı, ve bir memur aUkalandı- toz, toprak, çamur ve deh§el içinde ta- tR t 
11 " 0 ıon ıüaide aç otomobWn ban-W etmek1edlr. Remzi Güleryüz'e: Şikayetname - Tambakopulos, Y~tanm 11 sene- ARASINDA B ÇARPIŞMA 1etmiş, bunun için nciliz dODaJ1- bazı hatiplerin faaliyeti, polisin na-

me&ım oldulwıu ,. fakat HillAsa olarak: ŞjkAJet mevzulan ü- niz İstanbul Valisi ve Belediye Re- denben muslıhane bir çalışma sıyaseU Londra, 28 (A.A.) _ (B. B. C.): ma~ın& mağliıp ~~ek lazım geldi. zarı dikkatini celbetmiştır . 
• """"'lıann blriainin tamird dli 1 rinin · B L"tf K d ·· d ·ı · takıp ettiğini ve milli tuiletlerl.nı inki- B tu d 

1 
• h beri ri ~nı, ba t-bbusun yapılacaimı, rı~ .. 1erc1e M.ilanoda vukua ge-e, er e zerinde Muhterem Nizamettin Nazı/ ısi ay u i ır ara gon en mış.. şaf ettirerek bu uğurda ltalyanm her- ar m an a ınan aıam • e • ... -y- d ~~ 

• 1ete oldutunu anlamış ve yardım iatl- ile lif,aben kom11malt ve bu suretle mev tir. Haklı olduğunuz anlaşıldığı Kesten evvel müstefıt olduğu bir rok .. T .. 
1
.. .. 
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1.:ı Amerikan yardımı başlama"& an len kan.şıklıklar üııerine bu şehir-

zata w Am.1rlne maıamaı vemdf. • " ne gore, ana go unun ıu o • h 
fakat, ~ beleclJ7eden her talep cut olan beled.l.19nizhı her sahada var- takdirde ıcap eden muamelenin tedakArlıklara kalland&juu ka,7deUilı:ten metre eeaa•un4a RahtlJ ntaa _ enel Bri1~11Y• adalaruul iiema e- de takri~ yüz dciş~nin tevkif e-
edenin Iıtnı kerıdflerine izah etmek fınıatma yapılacağı tlıbiidir .aıra 25 e17hll 1921 te bir dmtluk paktı -Jerle İtalyanlar anısmda bir dlleeelJn u dlrmJftlr. dildJti 90ylemnefdedir. 

•--~ınJemrinela. ve sı'::: olan ~ bu1M9lı• ümklle mO~im.. t • A. D. ~= ~ ~ ~ ~= ;;;~ma olmuştur. İtalyanlar 77 Belgnıd9dan r.evyork Times ga-

~=a:'s:L~ ::; :.:: =ıa~ca v~=ı man ihWe tefebbfll et.ın.i,rec:ıecıne dair ölD, 88 yaralı bırakarak çekilmit- "Triton" denizalbsı zetesine gönderilen bır habere gö-
jıe baıia,.ınca, b\DW ~icap etmil iıım1t llel~e aew -esmen vaıtıerde bulundutunu hatırlat- terdir. Habeşlilerin zayiatı .mır. •• -ne dönmedi re filpbeli zabitlerin ve siyah göm-
Dla öa I ngil tereye naktadır. Rum mekteplerinin ortadan ussu Jeklilerin tevkifine devam edılmek-

Cak ki; bast.vı dört kişiye (kendiai K. kaldırılmasa, Yunan emllldne vuı7ed B.IKKAÇ BİN PİLOT J.,ondra, Z8 (A.A.) - İnsi& bahriye tedir 

d dilmesi ve 12 ada halkUUn kölelettirıl- nezareUnin resmen bidlrdlllne c&'e • 

Anton•SkO gar im mea ile ital7an vaidlerı yerme &etiril- Pretocıa, ZS (AA.) -Birkaç bia cTri&on> denlzaltw vaktinde O.üne Maarif Nazın da C~eye Gıtti 
~ memı,ye başlan.nuftır. Bunlan, daha sin- pilotun derhal Cenubi Afrika laa. dönmediti için, baimıf olarak telAkJd L ndra, 28 (A.A.) - Roma rad-Arnavutlukta 

\ 
(Baştarafı 1 inci sayfada) aı oldukları için daha vahim olan diler va kuvvetlerine iltihak edeceii edilmeli icap eder. yoeu, bu sabah faşizmin müessıs-

(Baıtarafı 1 ind sayfada) (Baştarafı 1 
had sayfada) izahat veren hariciye nazırı Hull bir takım tecavilzler takip etmlşür. Fil- haber verilmektedir. Fransa Adliye nazı- !erinden ve Roma üzerine yürüyü-

\tn en ağırı olduğunu, zaptedilen Londra, 28 (A.A.) -B. B. C.: \merika Bırleşik Devletlerile Ja vaki AmavuUuda Jmibatı temin için as 
tt i lüle-. B;ı..ı.-.. tab·· h 1 . lmıştır Fa 1terl kıt'alar tahşıt etm~k bahaneslle i- iTALYAN TEBLM':rl n istifa etti şün liderlerinden biri olan Murif alyan mevzilerinin talyan Ö ..... u·~ 11 ını a · - ponya arasında kar .. • 1ıklı bir ant .... _ N Bottai' · de h ı• -

~ ~ taqa Yunanilltanı ınill için tahfidat azın nın cep eye g "9 

tile dolu olduğunu eöylemijtir. kat Demir Muhafızlar erkanından maya ve işbırliğine varmak için ya J'&pmakta idi. IsWA, Faşizmin yıld6- ltalyada bir mahal, Z8 (AA.) - V1fi. .~.!~A.) :ı 8ahh1 ~ miş ol<iujunu bildirmektedir 
'8.. 1 kuvv •L....: "'---] henüz yakalanamıyanlar vardır. .,..1.... tl · fil t ··aı- ı İ rd. l umi '-- A doiı171 ....... en a ıye , ... u- • uyük talyan e..:u ~ yww uzun gayre erın en ne ıcc nomonde ı....,an mı !etine kolay talyan o u an am -r•J'I• - ne Paril Hukuk fakultesı profesörlerin- Ifo.1:- Nazın da C.-J.--

.... ntak d d amh •---·-.ı- kaldıFııını bıldırmıc: ve İngı"lte ıannedil- bır muvaHakıyet bedi-
1 

. le u ld;ıw ı- ~,,.-,,. 
·&11 asın a ev ı.aca.n-uMMa Büb'eıte yapılan Arattınna.lar ,,,ız & w • -u ılacaJt hlBln 235 numaralı teb iti: dml Veber Barte mının ıe rı ... re.- Gönderildi 
bulunmuştur. Bu taarruzlar tarde- reye fazlalaştırılarak yapılan yar- ye etmek ihıer'e yap tı. Bu faallyeU Yunan cephesinde menli mahi· men bildirilmekt.edlr. 
ttilınia Yunanlılar mevzilerini mu- Bükreş, 28 (A.A.) - Bu sabah durun Amerika Bırleşik Devletle- 28 ~teşrin 1"° da verilen ültimatom ı.ı:. da illi Amen"ka Hu .. kuA meti· Londra, 28 (A.A.) - Romadan .,.. tedb" l · takıp etti. Bu verilmil aoı&e h•vanet ve- tlc .bare-t ••aa•pnana Bm,......+ ... -LYetli polis ır en h b .L "' 
bafaza etmişlerdir. İtalyanlar O. -..-çy ... ,...- rini Avrupa ar ıne .,._anştır.mıya- sikası itatya tarihinm en karan.lak aay- atır sayiat verdirilmİf, eairler .e ticari mÜDasebab bilidirildiğ"ne göre İtal:,a Nafıa 
~aliçe dağlarında mukabil~ ahnml§tır. Asker müfrezeler.i yol- cağı hakkında encümene teminat fuuu teşkil etmektedir. Bu vesika 87111 otomatik ıil8blar alJDmlft&r. Bava Nazın da harp sahasına gönde-rıl-
da buı .... - .... t.M••. Fakat burada larda ve evlerde araştııımalar yap-. vermiştir. zamanda Italya tarafın~ verilen *ilD 1 · · tö lil ·ı k L Nev7ork, 28 (A.A..) - Nev7oıtt Tq- · r N harekat sah da da"' 

-~_. . . . nd 28 (AA.) - B B C Dü mevcut olmıyan ID,)tmeUni meydana ko7 müfreze erılDlZ mo r veeaı o ndl pze&eline göre boplaıı Avrupa ü- mJf ır. azır asm 5 

da tnuva.ffakiyet elde edememışler- mıştır. Halık sakindir. Lo . ra.. • · . · · .. · . n maktadır. Uıtimatom Yunanlstanın ıa- ları, askeri tah§idat ve düpnan ha- careııru ııelifi etmek Amerikan hilk1l- müfrezelerinin kumandanlığını 
dir. BiücTeı Pol.ia Müdürlüğü Amerıka ayan haricı~ encumenın ~ti baJdanda hiç bir kelime ibU- &U'lıkları üzerinde mtiesair faali • metleri arasında ticart mOnuebetlerla der'uhte edecektir. 

de beyanatta bulunan Amerika ha- va etmiJwdu. Bu darbeden 80IU'a İba17a yetlertle bulunmuflardar. lDkiPfı meaele~ ~ O... 
Yuftaft .Ratnf Tebl~: • a Cord 1 H ll ıa.ooo Mon&evideoda bir u:taaadl Unı.raa. ltalJlll BükıltMti Erkdnı& Biitreş, 28 (.n.n.) - Stefani: riciye nazırı e u , Türkiye- Yarwntııtancla Pfl7U Anıavudu Bineni mmtakasıııda Demenin fıOP'•omııtu. Koıııww&a ArjanUD, Bre A11111ftda ~ 

Atina, 28 (A.A.) - Yunan ordu- General Radu, Bükreş polis mü- nin bir taarruza uğrara buna mu- =:::-~ ı:!'~2 =a ıa: Şarkında muharebeler devam et • &UJa. Bolivya, Parqva,y, u~. şw, 
ları teb1iji: dürlüğüne tayin edilmiştir. vaffaldyetle m~bele ~ leplUf bulunan J00.000 Rumun iıa~ mektedir. Kıtalarımıs bir dilfmu Peni mtlmessilerlle Amerikan mo,a. Londra: 28 (~) - 1:>°lapn bir 

Mevzii faaliy9t olmuştur. Bazı Bükre§te Sığ'11ak l"fD. Ediliyor emin oJdl.ılunu soylemiştır. MklmQoeti altmda bulundutwıu unu'9 kolonu zayiatla geri püsktirtmlf • lftirAk ebtJleridir. • • habere ~re ~1• ~~ ~-
düşman mevzileri ifaal edihniftir. o muıtur. ler " esirler almıflardar. Tan• - Londrada v ılkıye mt valisi ve şimdiki Lıbya valısi ve 
"-'----- -L·- ir ahnm bir Bfiltr- 28 (A.A.) - Stefani: Macar Hariciye TambUopulm. ID7le dnam etmek· rel ..ı-=- d'"·-·· bh e1altial ·ı h d• B&§kumandanı Mareşal Gnziam 
uowua Y-....uı es ış ve -.,. tedlr: e.-WUA --r--ID sır v verı en e ıye vazifesinden azledilmifti B h • 
kaç otomatik silih iğtinam edilmiş- Hava nezaretinin bir kararı mu- Nazırlığı cYunan blıantlıimın itaqan hiıu- ve pbrade kunetlerini bombarch. Londra. 

28 
(A.A..) Vi.Ud buaihı İqil- .. dil". u a-

tir. Düşmanın bir tank hücumu cibince dünden itibaren Bükreşin 7eSlne ihtiJ'aet ,oldur. Cünkü Yunanüı- man etmifler ve mitralyös •tefi tere bankasına ılderken allnn işareti ber, teeyyud etm.1§ olmamakla be-
lardedı"lm"ı• ••e tanklardan dördu bütün" b" alarmda Budapefte, 28 (A.A.) - Stefani: tan 15 .enedenberi ıuurlu bır sulh ai- al ... __ -'-··]ardır Bir muharebe .ertımiltir. Vilkıye bu ifaretin hlta- raber Mareşal Badoglio ile iki Ge-

w .. ln muhtemel hava T- 1 dol b" • •• J"taı~ tahak}t(lnıü lt k ...... 9PUU9 • ral b" Am" ) b• v· • al ~-Lrı'p ol••"m""t-.'r. .utıar a aşan ır şayıaya gore yaseti, ..,anın a ma ao - d ta lerimlıı •Hur rua olarak bir bomba parçaaı verilm~ ne ' ır ıra ve ır ısamır 
o.ctıı .... ~.. taarr la k "' a.kl . tedi".ı Balkan dcvı ~ esna1111 a avcı yare • 

uz nna arşı 8l15ın ar ınşa Macaristanm şimdiki Bükreş sefiri malt ıs. .... istlhd f e ının ser- . tipinde iki tayyare düfiir· Villd Siüye &iderek Alman bombalan-, da dahil olmak üzere son zaman-
Bir ltalya" TcıYJlcıreıi Za.ğre0e edilmeğe başlan.mıştır. Bardoesy, müteveffa Kont Csaky- bestt taçek;n~!:'~u Mu:,1~1en1:ir si~- rı:7:W, Alil bu tarih1 köfeye ne yapt&jıru ıör- !arda İtalyan ordusu er.kinı ara 

' 

. h . . se P .,.,..J' • ' eon-.- m..., • müttür. . . . 
ndı Scıro.ndoı idam .Edilmedi nın yerıne ~.ıcıye nazırlığına ta- rin 1940 ta bir nutuk llÖJ'liyerek ital7a- Şarki A&ikada Kenya cepbesin- sında bazı değışıklikler yapılması, 

B lgrad. 28 (A.A) Dil b. İ yin edilecektir. nm harp gayesi.Din cYunaıustanın bellni d Dub iifr lerimiz bir kara. bu haberin doğru oJınası ihtimalini 
e · - n ır - Bükreş, 28 (A.A. - Stefani: E bi Miim.eaıiU • T . etleri kırmak> ~uğuou ta rib etmiştir. 28 e • m es . JDUcİP olmq ise tle nüfusça sayiat arttırmaktadır 

lalJ an bomba tayyaresi Zağrepte Bir ecnebi rady06UDWl iddiaları ene en. azıy aonteşrio ı~o ta Ama" ut mllletine hi- kola baalwa yaparak, llüpnaaı ua. kt · 
Yere ınmıştır. İçinde bulunan 8 ki- hilif na olarak Alman binbaşwı Budapeşte, 28 (A.A.) - Macar taben neşre;tıği bir beyannamede Arna- san ve malzeın«e mahsüs uyiata 1• :tNGAZI CZEKiNE DE Graziani ordUIUDun ~f Afri-
şı bir otelde mevkuf kalacaklardır. Döer ,. katıli Yunanlı Sarandos ajansı bı .. or: vutluktaki ~Jllyan ıenerall, Duçenin IÖ7 uğratmışlardır. Bava tqekkülleri· TAARRUZ YAPILMASI kada ultitdığı alır zayıat, Romada 
İta 1 · · ka""'-"~, g ın Kont ölü.mü mün be- ~iği sözl~ i tekrar etrnif ~ ll7DeD IU miz düşman kamyonlannı ve zırh- derin bir tesir bırakmıştır. 

nlar yer erını '...,.;-"""auenni Alınan ar tarafından kurşuna " . ttb .• 1 kulııınmqtır: MUHTEMEL z edild'ğ .. Sidi" Ba 
IOyiemişlerdir. l r nda Türki~ elçisı bulun ıe reni al grecl.> lı otomobillerini müenir surette Dün akşam Ankara radyosu, rad . an~ ı ıne gore rra-

zilın ı r Katil hak.kında ven lde, ecnebi mümesmllerı arın belini Avrupa mlllot- bombardıman etmislcrdir. Av tay. ıes· · biı..1· .u~ •. m hezımetınden sonra bu hezıme-
Yuna ı.standa Sü.k.tln. ahkik t w yo ıaze ının aır~.ne rore, t 

oek karar ıçın t Haricıye Vekaletini Vekaletten a ıe m t t yenı yarclerinıiz Gloster tipınde bir tay Bingazi ve 'Derne etrafında İngiliz ti. talyadan. ~ör_ıderilen malzel'04" 
Atına, 28 (AA.) - U umi eım

ni) t nezareti tebh ın t:: memleket 
bekle ktedir. re etmekte olan Başvek I Kont Te- : ~U::: ) are düşurmiişlerdır. ve italyaa kuvvetim araıuada pi nın ki~~yetsızlı~ıne atfeden bir teL 

55 Saat SU.ren Çarp1§ma lekiye taziyetler bildirmı )erdir. D"ğer bir tayyare de keşif tay • detli muharebeler olmaktadır. A. ~f gondenn~ı Mareşalm büabü-

dah lin<l ükUnet hüküm surdüğü 
kay<ied mektedır Londra, 28 (A A ) - Romanyada 

be§ saat süren bir ç.arplfmadan so 
Atinada ıanrı ra .Antoneco tanftarları sükOnu 

At na, 8 A.A.) _ Dün -ı tesise ı.uvaffak olmllŞlardır. 
12 40 da A da hava tehı.est t- M aınaftn Tmışıvarda bre-ıpı 
fa 1ımf ve Aat 14,0f 1ıe tıeb- bklar denm etmektedir. Tlmfl-

Leblebiciler konsresi 

IUll &aU olduju ilin olı~ vardaki ~ Jılacarirr 
'uz. taıı eDdJieler da akra a, hemf"I" bulıunmaıktadır. m 

) ar 1 rimiz tarafından düşürül - sıJ harekitın, İngilizler tarafından, tun gozden düşmesine eeeep ol-
muş tür. tratejık ehemmiyeti haia olan Bin muştur. 

27/28 İkinci.kanun geceai dfit. gasi üerine yapılması muhtemel. Alınan haberlere göre Graziani
man tanarelerı K tana Uzenne dir. Bingaıın zaptedildikten IOnra, nin yerine General Bareti get:iri}e. 
bir akın )aparak birkaç bomba at Deraeden Binıuiye kadar olan celttir. Bu isim, Londrada meçhu· 
mı lar ise de hasar ve ıaöfusça • mıntakada buyük bir çember içe. dür. Londrada daha ziyade İspanya 
saat yoktur. r ıne alınacak olan ttalyan kav - harbine iştinık ede\ General Ber

Napolı ve civan herine yapılaa v tler nın teslim M esir olmaktan ti'nin Libya ordusu kumandanlı~ _ 
cllier bir aba »ek Uflf hlllUatl bap. çareleri Ulauşacaktar. na getirileceği 7_."'__..'-_,_. _ _.. gı 

-~ır. 
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1 ŞUBATTA PA 
TürlCiyenin en ucuz ve en güzel Sabah Gazetesi olacak, yeni bir Tekn 
kolay okunan bir Halk Gazetesi halinde 8 ve 4 Sayfa olarak çıkaca 
İ K DA M' ın H~rr ~Üliil Günün bütün haberleri 

Okuyacağınız Muharrirleri! 100 paraya okuyacaksın 

' ' Başmuharriri 
ASKERLiK 

ABiDiN DA VER 
Çünkü : 1 Şubat Cumartesi sabahı yepyeni bir te 

en mütekamil vesaitle 4 ve 8 sayfa çıkacak olan 1 K D A M f 
1 O O paraya indirmiştir. Buna mukabil 4 ve 8 sayfas 
size en olgun mündericat temin edecektir. 

ve HAV ACILIK Bahisleri •• -
Emekli General M. N., Abidin 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren bu yeni ga 

sizi her bakımdan tatmin edecek, memleketi 
c.iddi, en milliyetperver siyasi gazetesi olaca Daver, Emekli General N. D~, 

Şakir Hazım Ergökmen En mühim ve en _güzel~ _g_azıl 

• • • • 
Siyasi Muharriri : ŞUKRÜ BABAN 

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 satılacak MAKALE, MUSAHABE, FIKRA 

' 

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

•o 
1 K D A M yeni şeklinde tatbik edeceği 
mündericatını her zamankinden fazla 

tekni 
zengini 

tirmek imkanını temin etmiştir. 
1 Şubat Cumartesi güncnü bekleyiniz. 

• - ' - 4 • • .. 

_,. .. : ~ . - t!'' ç , :: •• J , . .... - . . .:,., ' "' i• ·.' , ;. ,,. 1 > ·•., ~ » .. Aj. ,. \~.~ · •. :ı:_ - ...... ,_ .. . ..· . t" 

Japonyanın sesi Demo raf Kral.ar 
(Bat tarafı 2 nci. aayfada) (Bil§ tarafı 4ünC1°ı sayfada.) 

çerçevesi içine girdikleri hissini d .. .. t'" •--- .kr 1 il k 
b 1 d ·ı T k k b ' . ·u. 1 a gonnuş um . .,,...,ç a ı e onu-E •• k •• M kt es e J er. o yo a ıncsı ı mu.. . nsl le U,9Un U e ep kabeleyi yapmış bulunuyor. Mat • şuyor ve yanındaki pre er şa-

l . . kal aşıyordu. maç arı suoka bır noktayı ehenımıyetle Ben Marsil ada iken hastalığını, 
htanbal M•klep!erl Fıılbol ..,. V•le7· aydınlatnnş bulunuyor. y 

biraz sonra da vefat haberini al-
ı.oı Llk H•1•t.ı 8&fkan~n: Ameri~an. siyaseti demokrasile- dını ••• 

29/1/941 Çorşnmba CW>tl Şeref .sta- re her turlu yarduru yapmak, fa. 
dında ;yapılacak maçlar: knt naziler ve laşistlerle münase. Kanlı bir taht, aşk, gurbet ve 

Saba l<omaeri: S. Karayel. Taksim 1 beti kesmek hususunda ilk hare - I ge~ç -ya.şında ölüm.·· İşle ~ir kac 

L. • Tıcaret L. oaat 14 te. Hakem Ş. I ketle bulunmamak ve böylece Ber. kelıme ile, zavallı Manoel ın acı . ı 1 Tez..-an. IsUklil L. - Iiık L. aaal ıu; te. tinde bnu edilmiş olan üçiizlli safhalarla dolu, kısacık hayatı. •• 

Hakem S. Tezcan. pı.ktin harekete &etmesine imkin 1 Hikmet N!SAN 
29/l/941 Carıamba rOnil l:mlnönU vermemek yolunda tecelli ediyor. * 

Halkevi ııalonunda ;yapılacak maçlar: Çünkü bu pakt tedalüi bir mahi • 
Saha komi .. rl S. Korur. Çamlıca L. • yette oldujuna &öre Almanya, A-

Cumburl;yet L. oaat 14 te. Hakem s. . . 1 •Onüçüııcü Alfons• başlığile çıkan 

TASBİil: !6/1/941 pazar günü 

merikanın kuvvetli yardımını bır 1 d üt dd't t ı k ti 
Açık ön ey. Ku Öğretmen - ist. Ku L. , . . yazım a, m ta ı sa ll ı a a. 

harp sebebı sayarak Buletık dev- ı k 1 L- t k ·b· f ı 
saat 14.30 da. Hakem S. Acıköney. • 1 ma ve sa ır .... rış ırma gı ı ec 

[etlerle münasebetlerıni kesene 
tecavüz ve hareket Berlinden ı•'· ıı tertip hataları olmu~tur. İhtiyan-

Fabrettın Kerimin 

konteransı 

Emhıonii Hallınlndeıı: 

miı buluııacağı için Japonya har. mın haricinde olan bu hatalardan 
be müdahaleye abden mecbur ol- J dolayı muhterem karilerimden Ü. 

maz diye düşünülüyor. Halbui<İ zür dilerim. H. N. 

S0/1/1941 PerJembe ııünO saat 18 de Japon Hariciye Nazmnın son nut. 
t\•lmiz salonunda Dr. Prof. Fahttltin kundaki paktı tefsir tarzı bu telak. lir. Nazırın dediği gibi, •Şunu ber
tttim Gökay tarafından (Harp ve Si- 1 kiden biraz ayn görünüyor. Bll kes bilsin ki Japonya taabtıütle • 
ur) mevzuunda bir konte.ram verile- ı . 1 ·- Alına Garp rinden kaçınmıyacaktu .• 

.ıoklir. Giriş aerbesllir. __ . . _ . Fakat Beyaz Saray misafiri söz. 

1 

yenı an ayışa &ore nya, 

l{arım kurresıne, yanı Bırlcşık A- 1 . . t bb ·-
1 

· · ·b· 
K.ı 1 Ş• l'Ş b l . . erının ve e~e: U.i crının ne gı ı 

zı an lf ı u ea merika dev letlerıne ve kıt asına 1. ak" 
1 

h 1 d --• . ne ıce ve ıs er ası c cccgın .. 
konııre51 1 filen taarruz ederse mütecavız ""- d ti h . b"h b d • -ını en ş p esız ı a er egı . 

ıtmlaa eı.ıı Şııbesl Bebl!flııdell: 1 yılacak ve Jaopnya bu takdirde o kadar değildi ki •hu yardımı. 
Senelik konçemi% 2 Şubal 1941 Pa- Amerika ile mücadeleye girmiye mız bir harp sebebi sayılsa bile 

zar l'İ!lÜ 111U1t 15 te SilU Halltevi ııalo-1 mecbur olmıyacaktır. Bun~ bari. yolumuzdan dönmiyeceğiz. diyor. 
\)ıında 7apılaca*1ndan muh....,,, hamı- cindeki ahval ve ihtimallere de du. Şu halde bütün zevahir Ame
'10 bu top!uıtı7a ıw..ırlarilot IGef .,.... 1 harp patlarsa Japonya mihverci - rikanın azimli hareketinden vu • 
meler! rim olunur. Jerbı ııtr11sında 7er alarak müeatle. ~eçmemesini iimirıHr ve bu tak • 

Vali muavini Silivriye gitti le bayrağını çekecektir. 1irde Amerika esasen fili olarak 
d"" Demokrasilere yardım kannnn • bulaştığı harbe hukuki bir şekil. 

Vali Muavini Ahmet Kınılı: uıı nun Ayan Hariciye Encümenine ic de iştirak edecek olursa ateş 
Silivriye gitmiştir. Orada tetJDkler- ı gelmesi ile bu beyanatın ayni gün . lört. büyük k~taya sira~et eyliy~-
de bulunacaktıı. 1 de vukuu suf bir tesadüf eseri sa · ektır. Harbın bidayetinden hır 

Namzet berberlik yılmaz. Anla~ılıyor ki Amerikada J "uc'.ık yıl s~n•.a atc~in harikulad~ 
l 

d h"ld inf" t ıI b b"" .. k •rnıslenıek ıstıdadını kesbehnesı 
imtihanı veren er 8 ı e ıra ç ar ve azı uyu . ibretle tetkik olunacak manzara • 

Berberlik ehliyetnamesi almak sanayi erbabı faraza Ford vey: K tı· b"ta al h" b t • ıı r uvve ı, ı r ıç uış ırı .. 
'çın· açılan imtihan dün cemiyet maruf eşhas faraza Lindberg A. · k 1 k "h .. 1 b" " cısı a mıyaca cı anşumu ır 

oinasında yapılnıı~tır. İmtihana 6 merikayı yardım hususunda biraz müsaraa beşeriyet ve medeniyeti 
., kadın ve 8 zi erkek olmak üzere 1 daha ihtiyatlı ve tutumlu davran. bugünkii merhalesinden çok geri-
14 namzet girmiştir. Kadınlardan' mıya ıevketmek isterken, hariçte Jere götürebilir. 

~ kişi muvaffak olmuş, erke.klerin de Tokyo 111ister Ruzvelti bir mü- ''"·~";" .<:;;r.,.;; RA R \ 111 
hepsi kazanmışlardır. cadele ihtimal ve tehlikesi ile tut. 

imtihan olmak için diğer vilayet- mıya çalışmaktadır. Jaopnyarun Sahibi: E. t Z Z E T 

terden de müracaatlar olmuşsa da müttefiki Almanyaya böyle bir ~e., Neşriyat direktörü: Cevdet Karabllg!n 
l)U talepler kabul edilmemiştir. •kilde yardım etmesi tabii sa;-ılabi- B•sıldıp yer: <Son Te]lfraf> malbaaJI 

d über \t.'l'l .ıeru:ıt: \l 1ıW 

'l_ı s_TA_N_BU_L _ı E_LE_o_ı Y_Es_ı_ N_...O 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 
Yıllardanberl tevJ;;ytt vazifesine alAka cöslenm;yen ve OdN!Si ldattmizce 

bilinmiJ'cn (Salmaıomrukta Kelcvl mahall .. i) Vakfının millevelllli Mu.<tafa 
o'•lu .Mehmet Nailinin ilan tarihinden iti~aren on beş gün zarfında idaremiz 
J.~ilJlınk Vakı!lar Kısım Amirlıği.ne mOracaa~ vakfına ait mıaa.:neleyi tak.ıp 
ve hayır prtıarını ifa etmesi, aksi takdirde haldunc1'1 kanuni cll8melenin 
tatbik edileceı:i ilan olunur. (605) 

·~-~~~~~~~~~~~~~-

İlıiıı<:t kra lllemıırlııjım<lan: 1 Aclal&r Sıılb Mahkemee!ııMlea: 

Galatada Şahlrulu ıokağında OQ7, G09 M0/52 

No. ıu arsa rr.üsteciri iken halen ika!net-·' He,.bella :la sanatoryomunda &~ A· 
&ahı mechul bulunan Vilhelın Gurosuı: masya Ter.:ennah mahallesi aaJunlerın-

. d · · 
71619 

... 
9 

den Ahmet oğlu Cemal Kırrımlı, Üsküdar 
Beyoglu Vakıflar 1 a~sınm ,} ' Çınar caddesi Sarmaşık sokak 8 No. da 

tarih 4231 sayısı ile Beyoglu all.ulCl no- k tlı f' 1 1 k N' 1 ~--- ~--·sı 
ayı ,a • ız.ı une , ~ıU.or &AlL4 

terinden taMl.ikli kontrata mucibınet !{emer köyil Kiba İli evini ikametg;\b 
size k:raladığı yukarda yazılı arsanın g3stermi~ olan Ahmet kızı Rahime Er
mukaveie müdtletinia hitamı dolayısile dinç, Sihfke Taşucu nahiyesinden Hasan 
tahliyesi talep editmi.ş ve bu husust.ı. Hü~yin oğlu Celfıl Çetin, Artvin Orta 
teb.iği muklazi tahliye emri i.kametgl- mahallesi Şehitlik sokak 102 No. da ka
hın11.ın m~huliyeLi dolayı:::.ile icra ~1a- :vıtlı ]..lustafa o&:lu Harun Bayer, İstan
klmliğiııce 20 ıün müddet:e ;ınen tebU-ı- bul Küçükpazar Yavuz Sinan mahallesl 

- eril •-u İlan tarihinden Kuçuk Dolap ookak 6 No. da kayıtlı 
line karar v m,. r. Hamdi oglu Şaban Ön, Akseki Sadıklar 1 
itibaren 20 ıün içinde mezldlr anayı köyünden Hüseyin kızı Gülizar Gündüz. 
tahliye v.. teslim etmeniz Te kiranın 7e- Pendik Ortanca ııokak 69 No. da lıayıth 1 
nUendlğme ve7a uzatıldıtına daJr bir Hasan lwı Sulhiye Akman, Ciden!n Be-' 
ltirnzmız vana bu müddet için~ bil- ıes kö7Ü1lden Huan kızı Zekiye Katı.
dirmenlz, aksi \ak:dirde ınüddetinin hi- oğlu, Buna Allpaşa mahallesi Hamam 

la d -• •-bli•e Ye lılralı~n• Tdı:ke mevkii ookak 1 No. da lı;ayıtb 
mın a -~ren w , , - "-"·~ n·· "" d da Ahmet kızı Yaııar ~··~.., uy~• a 

teslim olunacaiı 940/2438 sayılı tahliye Sakarya sokak 25 No. da lllen Eleıti KJ. 

emrine tebliği makamına kalnı olmak ı ricinin tereıı:oslne vazJJ'ed edilrnlş oldu
Uzere UAnen teblil olunur. (2343) ıtundan vera.""t iddiasında bulunanlarm 

Uç ve alacaklılarile bo~lularm bir 81 
ZAYİ - Sahlbl bulunduğum 2871, zarfında mUraeaatıan 111.n olunur. 

2988, 3124 numaralı yük bey&ir araba- (2334) 

Zayi makbuzlar 
İstanbul Belediyesinden alınan ""' be-

&1otlu, Enunomi, Fatih, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadikoy Beled•1 
dahilinde ,.ouarda acılan bacaların kapatılması ve tist kaldırım 
mn inşası kapalı ı.arl usulile eksiltmeye konulmUJtur. Kr,-1! t>eGell 
ve ilk teminatı 750 hradır. Mukavele, t"ksiltme, bayındırlık işlf"ri 

aust. ve !enr.S şartnam~leri, proje keşl.t hüJ~sasile buna müteferri 
50 kun11 mukabilinde &ledi7e fen isleri müdilrlüıl\ınden verile«~ 

10/2/941 Pazartesi ıonu .. at 15 ıe Daıml Encümende yapılıeal<tır· 

rln ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sclc:it 
Beledıy~ F,...n İşleri Müdürlüğüne mil"'a~aatla alac.a.kJan tenn! 
,.ıhrın ait Tic•ret odası vesika1arile 2490 numaralı kanunun tarttatı 
hazır!ıyacaklan t.KU: mektupJanru ihale eünü a.aat 14 e k:ıdar ca 
ne vermeleri llzımdır. (54:1) 

!arının p1&kaları kaybolmuştur. Bu ara
baları çalıştırmıyacağımdan plfilc.aların 

hükmü kalmamış olduğunu bt7an ede
rim. 

Parseh oğlu Garabtl 
delleri h Bankasına yatınllllll olaıı, --------------------
27/1/941 tarihli birı 52 kapı No. lu ı Adalar Salla Mahkem-.ı- 1,-er, Hamdi oilu Şabar ÖD• 
9 liralık 7227 numarolı, dlhri 13 kapı ı 940/41 lu Şeraieltin ÖnOn ~al• 1 

Dün bir adam donuyordu No. ıu 3 lira 75 kuruşluk 7221 numaralı Xınaluıdada ıııen Mellk Semerclyan, r.hlne mo.adif Perşcınb• P 
Galata saklnlernden Kemal adında ve üçüncüsü 19, 21, 23 Kapı No. lu 8 Heybellada ""1lllloryomunda lllen Salt dllrtten IUb~ttn ınalıkeın• 

1 

lira 75 kuru~luk 7219 numaralı teminat kızı Vastl7e, Jllehmet oltlu Ahmet Ke-I sablacatından talip oıanl" 
birisi dün donmak üzere iken kurtarıl- makbuzları kaybolmuıtur. Yenileri alı- sen, Veli oğlu Nlzacncttin Po;rraz, Mus-ı mezldlrda hazır bu!una<3l< ol 
mı~ ve Reyotıu ha•tahaııesiııe luıldırıl- nacaiından :r.aJ'llerin hükmil yoktur. ta!a kııı İkbal Yanan, Mehmet otlu Yu.. muruna mtıracaauarı j)jıı 1 
~tır. Bqil ş.sııa 11111 Kmlaı.,, Muatafa oltlu Banın Ba· 


