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jMiıJiŞ'~flıniz dün~ğ;~~lı ~i~!~:ı:~ 
tetkik seyahatine çıktılar ~::.~~~~: 
! inönO Harare'i'ı Uğurlandı 
( Ankma, 29 (ikdam 

rnuhabirinJe11 telefon
la) - Reiacümhar Milli 
Sel ismet lnönü ba akf'U" 
•aat 23 te hvaıa trenleri- ı 
le AnkaraJan harekfll e
Jaelt memleket dahilin-

Metaksas Yuna- 1 

nistan için, milri 
bir kahramandır 

A. 

A. ,. 
• 

ltalyanlara lıarfl Ysrnan 
~ü ba kadar ıiJ
detle lrııllanan bilelt ve 
)'iirelı, maddeten ve ml> 

?en, Metaltaa.ın 1aimkiı: 1 

idare H uaJainden, o
nan harici .iyaaetteki de
rin w Joğnı aöriifiinün 
temin ettiği Türlı oe lngi. 
lU Joatluklarından lıuu
vet almııtu. 

- GD' • 'l !rMıl : : : : 

ele bir tetekill. uyahatine 
çılunıılard ır. 

Milli $elimiz İ•tasyon
Ja Meclia Rei•i, BOfr>ekil, 
wlıiller, meb' ıulm ve d i
ğer bir çok uvat tara/an-

dan hararetle uğurlanm11-
lardır. 

Aldığım malumata gö-
re, Reisiciimhurumuzun 

1 
bu aeyahatlerinde Er::r.uru
ma ela ıerellendirecekleri 
anlGfllmaktadır. 

Almanya 
aleyhinde 

•• • 
numagış 

yapılıyor 

Nüm ayı şç ilerden 
bazı lan öldUrUldU 

Dost Vunanistanırl 
Büyük Bir Kayıbı 
GI. MET AKSAS 

Dün Sabah Oremiden Öldü 

Majeste Kralın Elen 
Milletine Mesajı 

YENi BAŞVEKiL 

Aleksandır Korizis kabine
yi teşkil etti ve işe başladı 

( Yunanistan matem içinde) 
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BAGDADIN 
SON GUNLERi 

'l AZAN: ZİYA ŞAKJR 
T elriha mımarcm.ı 36 

Perişan kıyafetli bir adam derhal 
Vasıfın üzerine saldırdı ve ... 

Fakat daha Vasü saraydan çı!k- Diye bağırdı. .. Onların cevabını 
madan evvel, halıife Türk askerleri- beklemeden, ayni cüretle ııilAhlı 

nin arasına yilli! propagandacılar haHmı karşısına didcildi: 
gönderdi. Bu adamlar yine asker a
rasına dağıldılar. Bu deia da: 

- Halife, sizin bütün haklannızı 
(Vasü) a vermiş. Fakat o, bu para
yı size vermiyerek kendi hazinE6i
ne yerleştirmiş. 

Diye iftirada bulundular. 

- Şu aıılrerler, hırklarını istiyor· 
!ar. Onun için bağırı.p çağırıyoc -
!ar ... Ya, s.iz ne istiyorsunuz. .. 
Hangi müfsitlere filet oluyorsa -
nuz?. Derhal dağılın . Yoksa, hepi
nizi kılıçtan geçirtirim. 

Diye haykırmıya başladı. 

Dilekler 

20Köghalkı 
• 

Adliye köy dura
ğında trene mal 

yükleyemiyor 
İzmit, (Hususi) - Geyve 

ile Doğançay istasyonları ara
sında bulunan Adliye köyün
de bir durak vardır. Posta ka
tarları bu durakta yalnız bir 
dakika kalarak g~tedlr. 
Adliye köyü durağından tam 
20 köyün halkı trene binmek
te, fakat bu bir dakikalık te
vakkuftan halk layikile isti

fade edememektedir. 

Basra yolu ile ihra- lnhisarıar Vekili 
cat tanzim ediliyor I Dün H~ıı~.ı~rın ~i-

leklerını dınledı 

ihracat tacirleri dün toplanarak bu yoldaki 
dilek ve temennilerini tesbit ettiler 

Şehrimizde bulunan Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 
dün ııatış gümrüklerini teftiş etmiş 
ve burada halı transitçilerini ka-

Basra yolile Amerika, Hindistan iç.in daha fazla va~ ten_:in ~- bul ederek kendilerile bir rnüdde' 
ve diğer maınleketlerle iş yapan mesini ve bunun ıçıın munakalit .. .. .. tür Halıcılar İrandan 
tacirlerimiz dün öğleden sonra bir Vekaletmden temennilerde bulu- gTür°.~U§tarikil.. A gı'tmo' 

, . . . ,,.,ye e vrupaya ~-

loplanh .yapmışıardır Toplantıda n~lmaısmı .. u;t~rdir. Mıntaka te olan halıların trans.it vaziyetter 
şehrimızın tanınmış nakliyat am- Tıcaret mudurlugu bu toplantıdaki dah . mik t . t.iiad tem 

.. . . . . . . . a genış yas a ıs e ırı 
1 »arların!n mümessillerı de hazır t~ılerı tesbıt etmış ve btr ra- d'lm . . . b f.o litel · 

e ı esı ıçın azı rma erın 
bulunmuşlardır. porla Ticaret ve Münakalat VekA- kaldır lm tem . tmi le 

ı asını ennı e ş r ve 
İçtimada Basra yolile hangi cins !eti= bildirmeğe karar vernriştir. bu formaliteler kaldırıkhğı takdir-

mallnnn kolaylıkla ithal edilebile- Harici tiearetimizde mühim bir de memlekete daha fazla döviz gi-
ceği ve hangi nevi malların ihraca- mevki işgal etmeğe başlıyan Bas- receğine işaret eylemişlerdir. 
tından daha iyi neticeler temin o- Vekı'l halıcıların bu temennileri-ra yolundan da.ha ziyacie istifade 

D 1 Ş-
POLİ 

Yaza 

Prol. Hüaeyin Ş 
JA. merika Cü 
~ter Ruzvel 

ı.re yard 
~ e tevdi ettiı:i la) 
münaka~ar ve tad · 
vam ediyor. 

Vasif, §<lhrin kapu;ına geldiği 

zaman, iki ateş arasında 

kaldı. Türkler aleyhine ayaklanmış 
ve silahlanmış olan avam tabakası: 

Bu tehdit, heyecan içinde oları 

halkı büsbütün coşturmıya kati 
geldi. Halifenin adamları, gizlice 
halkı teşvik elmektelerdi. 

Dığer taraftan Adliye köyü 
ve diger 20 .köy halkı meyve
cilikle ve ziraatle iştigal ettik
lerinden mahsullerini bu vası
ta .le nakledemiyor ve bu yüz
den daima zarara uğrayarak 

müşküliıt içinde kalıyorlar. 

lunabileceği mevruhahs olmu~ur. 

flıracat·ılar, naklıyatçılar Irak hu

Büyük sanayi erb 
ci Lindberg gibi h 

betini kazanmış 

projeye mnarız olan! 
merikalılar kendıleri 

bit kuşağı ile çenıl . 
harile tehlikeden l..r 
:;ayıyorlar. Lindber~ 

Londra Sefiri Kencd 
temin edilmesi için lazrm gelen ni dinliyerek kendilerine mümkün Encümen huzurundnk· 

- İşte .. Zındıklann başı .. En ev-
duduna kadar bizim hudutlarımız bütün tedbirlerin alınacağı ümit e olan her kolaylığın yapılacağını de tebarüz ettirdiler. 

vel onu parçalamah. 
Diye, bağırıyorlardı.. 
Türk askerleri de: 
- Sen, nasıl kı.ıınandruısm? .. Ha

Jif eden, aylıklarımızı akl.ığın halde 
bize niçin dağıtmadın? ... 

Diye, feryat ediyorlardı. 

Bınk-nbiıe ahali arasından: 

- Vurun.. ne duruyorsunuz? .. 

Diye, -i>ir ses yükseldi. 

Bir anda, ilö hançer fırlad:ı. Ha· 
vada birer kavis resmeden bu han
çerlerden biri V asfm sağ omuzuna 
diğeri de, sağ böğrüne saplandı. Za 
vallı Vasf, o anda, atından yere 
yuvarlandı. 

Vasif, saraydan o kadar tel§ş ile 

Bu civar köylüler Adliye du
rağının ı.stasyona kalbi içın 

Münakalat Vekaletine müra
caatta bulunmuşlardır. 

İhracatı çok fazla olan Adli
ye durağımn istasyona çevril
mesi müstahsili pek memnun 
ve müstefit edecektir. Kuv
vetle ümit ediliyor ki, V eka
let.bu haklı isteği is'af edecek
tir. 

dahilindeki hatlarda ticari nakliyat dilnıektedir. 

Bozuk gıda 
maddeleri 

Belediye kimyahanesi 
sür'atle genişletiliyor 

' 1 

Lisans işi eri 
g~cikmiyecek 

Talepler telgrafla 
yapılabilecek 

İhracat lisanslarınm yalnız Ve

vadetmiştir. 

Raif Karadeniz öğleden sonra 
İnhisarlar U. Müdürlüğünde meş
gul olmuştur. Vekil bir kaç güne 
kadar Ankaraya dönecektir. 

Karabükte bazı 
1vapur malzeme

si yapılacak 

Vasif, çok müşkül bir variyett.e 
kaim~ ... Fakat zeki Jru:mandan, 
bu korkunç vaziyeti, kimlerin ih
das ettiğini derhal anladı. 

Kale kaı:nsmın önünde, Türkler
le si!A.h!ı tı21.1t birbirlerine o -kadar 
yaklaşrnışlıırO< 'iri. artık neredeyse 
çarp.ışacaklar.. bir meydan muha
rebesinden daha kanlı bir hadise 

çı.Jmııştı Jı:i, t.ına:ınen valınızdı. Ya- _____________ _. 

nında, ancak piya<k iki köle vardı 100 bin liralık 
Bu köleler, derhal Vasif ile hal· 

Belediye kimyahanesinin siirat· 
le genişletilmesi için bir proje ha
zırlanmıştır. Bu projeye göre kim
yahanede gıda maddelerinden b3§
ka meyva, ekmek vesaire gibi mad
delerin de tahlili için ayn ve mü-

kalet merkezinde teşekkül eden li- Denizyollan Müdürü 
sans bürosu tarafından verilmeğe 
başlaımıası üzerine lisans muame- Karabük'e gitti 

kın arasına girdiltr. Kılıçlarını çe- ihtikar hadisesi 
kerek, efendilerini müd:.faa etmek 

lelerinin geciktiğini ve bu sebepten Devlet Denizyolları U. Müdürü 

istediler ... Fakat buna ,·akit bula-
yaratacaklardı. madılar. Halkın dayan•'maz bir hü-

Vasif, bu fe!Aketin önüne geçmek cu.m dalgası altında, derhal parca
istcdi :J{ avatma ehemmiyet vermi-1 iandılar 

tenevvi laboratuvarlar ve şubeler 

Mürakabe bürosu yeni 'kurulacaktır. 

bazı ihracatçıların Vekalete müra- İbrahim Kem al Bay bora Münaka
caat etmek mecburiyetinde kaldık-! lat Vekaletile temaslarda bulun
lanru yazmıştık. 1 malt üzere dün aksam Ankaraya 

.,-. ~ bir hareketle, ev- Perışan kıyafetli bir adam der 
ıa Tilrk a.skerleıri.nin karşı6lna atıl- hal Vasiın üzerine atıldı. Elirı<k>k 
d'ı: keskin balta ile bir anda kolların• 

• • Diğer taraftan Dahiliye Vekaleti 
dıJekler elde ettı vilayetler bir emir göndererek her 

Haber aldığı.mıza göre Vekalet gitmiştir. U. Müdür Vekaletten di
bu dilekleri nazan itibare alarak rektifler aldıktan sonra Ankara-

- Bı:ıı sizin hakkınızı. yiyecek ıdirııekleri.ndıeııı. par<, !adı. Kesilen 
kadar vicdansız bir adam değilim yerlerinden kanlar fı~tıkan bu ik 
~lalannıza gidin. Beni bekleyin ... 1 kolu çek.ip kopardı. Parma.klarında
Eğer dönmiyecek olursanız, ne ha- ki kıymf>ttar yüzükleri çıkarıp ce· 
!iniz varsa görün. İsterseniz, taş bine attı. 
yeyin. (Devamı var· 

Taahhüdünü ya mı-
yan tacir tevk · f e · 11 

.. di 
Bu 

Fiat Mürakabe Bürosu dün 100 vilayette muhalakak bir cBelediye 
ı.n liralık ihtikar hadisesi etrafın- kimyahanesi> bulunması lüzumunu 
Ja yeniden bazı deliller elde etmiş- bildirmiştir. 

lisans işlerinde yeni kararlar ver
miştir. 

İhracat lisansları baderna Veka
letten telgrafla talep edilebilecek
tir. Ticaret Vekaletitelgrafla yapı
lan bu talepleri süratle tetkik ede-

l' r. Büro bu husustaki tahkikatını 
•eni<leterek elde edilen neticeleri 

Mürakabe Komisyonuna bildirmiş
tir. 

Diğer taraftan Mürakabe Büro

sunun Ticaret Müdürlüğüne bağ· 

anacağı hakkındaki haberin doğru -
ımadıgı anlaşılmıştır. İstanbul 

'Vlürakabe Bürosu bu husustaki 

kararname hükümlerinin haricin

bırakılrrıştır. Büro İstanbulda 
ıstakil olarak çalı~cak ve resen 

• ~kalctle temasta bulunacaktır. 

--

MAARiF 

İlk mekteplerde mÜna· rek yilli! aynı vasıta ile cevap ve-

kqalı konferanslar recek ve lisans muameleleri dah2 
İik mekteplerde talebelere en ı kısa bir zamanda intaç edilecek· 

tir. çok ayda 2 defa rnfuıakaşalı kon-

feranslar tertip olunması al.ika- B EL E D I y E 
darlara bildirilmi§tir. 

Mekteplerde evkat cetveli Mahalle aralarındaki 
Saatelerin l rer saat ileri alındı- garajlar 

ğı zaman Maarif Vekaleti tarafın- Mahalle aralarındaki garajlarır 
dan mekteplerde tatbik edilmek kaldırılması belediyece kararla§lı· 
üzere tebliğ olunan •Evkat cedve- nlnııştır. 

dan Karabük'e gidecek ve orada 
bazı tetkı1<1erde bulunacaktır. Ha
ber aldığımıza göre Umum Müdür 
vapur inşaatı ile tamiratında kul
larnlan bazı malzemenin Karabillc-
te yapılıp yapılamıyacağı hakkın
da ala:kadarlarla mahallinde görü
şecektir. 

Bu görüşmelerden müsbet bir 
"elice çıktığı takdirde tamiratında 
•üçlük çekilen bazı vapurların 

uhtaç oldukları malzeme Kara
ükten temin edilecektir. 

Pi YASA] 
Dünkü ihracatımız tacir 55 metre mik'abı kere~te vermek 

için sonradan fazla para istedi 
Kereste tüccarlarından Mihal, 1 nun üzerine !ltilli Korunma Kanu 

Sümerbank deri ve kundura sana- nu hükümlerine göre, deposunda 
yii miies<e. esine 17/12/!140 tarihin yapılan araştırma netlcesindc hay 

Konserve fabrikalanna 
teneke 

İngiıtereden gelmiş olan 16 bin 
andık teneklik levhanın tevziatı 

,ın dünden llibaren Mıntaka Tica
ret Müdürlüğünde faaliyete geçil· 
ıwl?r. Ticaret müdürlüğü resmi 
müesseselerin ihtiyaçları temin e
dlldikten sonra geriye kalan mik
tarı ihtiyaca göre tevzi edecektir. 
'lu tevziat meyanında kutu imala
tı için konserve fabrikalarına da 
bir miktar teneke verilecelı:tir. 

li> ayın 31 inci Cuma günü akşamı Buna sebep, hem yangın tehlike- Dün muhtelif memleketlere 250 
sona ermektedir. Maarif Müdiirlü- j si ve hem de halkımızı otomobille- bin liralık ihracat muamelesi kay
ğü l Şubattan iHbaren hangi evkat I ru.ı .~ki.ip, gelme zamanlarındaki '.!edilmiştir. Bu mallar meyanı.nda 
cetvelinin tatbık olunacağını dun gurultulerden korumaktır. .'inlandiyaya tütün, İsveçe deri, 

de 55 metre mikabı kereste \'ere

ceğini taabhüt ettiği halde 15 gün 

li kereste mevcut olılu;;u da teshil 
edilerek adliyeye verilmiştir. Mi • 
hal dördüncü sorgu hakimliği ta· 

Vekaletten sormuştur. Yeni bütçenin tetkiki Macarıstan ve Yug<>slavyaya fın-
Hususi okul muallimlerine b i t i y 0 r dık, Yunanistan, Ramanya, Bulga-

zam yapılacak 1 Vali ve Belediye Reisi Liıtfi ristana balık gönderihniştir. 
sonra depo klıası ve ba:u masraf- rahndan isticvap edilerek tevkil 
ların arttığını iddia ederek taah.. olunmuştur. l\levkufen muhakeme 

hiidünü yerine getirmemiştir. Bu- edilecektir. 

Türk, hususi yabancı ve ekalliyet Kırdar dün de Belediye Daimi En· Peynir fiatlarına cüz'i 
mekteplerinde vazife gören öğret- cümeninc riyaset ederek Belediye bir zam yapılacak 
menlerin yıllarca ayni ücretle ça- ve Vilayetin 1941 mali yılı bütçe- Buzhanelerde buluna nl 7 bin ~e-

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

Bir çocuk maltızm 

üıtüne diiftü 

Bir kız balkondan diiftü 
lışmaları uygun görülmediğinden sinin tdkikine devam eylemiştir. neke peynirin fiatları için komis-

ti'sküdarda l;ıuıari)e cı.ıJucı.inde 
Kuzukestane sokağında 5 numara
lı evde oturan Muh.ın kızı 19 yaş
larındaki Nezihe, Saffet Göremez 
balkonda çamaşır asarken muva· 
zenesini kaybederek düşmüş ve 
muhtelif yerlerinden yaralanarak 
Nümune hastanesiue kaldırılmış· 

tır. 

Gümüt yüz kurutluklar 

vazifelerinde muvaffakiyetleri mü Daimi Encümence bütçenin tet- yonun yaptığı tetkikler neticelen
fettiş raporlarile sabit olanların üc- kiki yarın akşam veya Cuma ak- miştir. Peynirlerin nakliyat ücret-

Beyoğlnnda Karabaş mahalle • 

ıinde 5 numaralı evde oturan Ab· 

dullah Havadağm üç yatındaki 
oğlu l\lehmet odada oynarken ateş 

dolu maltl%1Jl üzerine düşerek muh 

telif yerlerinden yuımış ve Etial 
lıastanesiae kaldırılllll§tır. 

retlerile zam yapılması ık:ararlaştı- şarnı ikmal edilmiş olacaıktır. !erile fazlalığı ve buzhanelerde kal-
Piyasaya lüzumu kadar gümüş 

bir lirahk !ar çıkarıldığı için gümüş 
100 kuruşluklar yarın akşamdan iti
t aren tedavülden kaldırılacaktır 

Bu paralar Cümlıuriyet Merkez 
Bankası tarafından daha bir sene 
müddetle kabul edilecektir. 

rılınıştır. Her ders yılı sonunda en <>--- dığı müddet zarfında maliyet fi-
az 3 sene hizmet etmiş bu gibi Dün cezalandınlanlar atlarına bir parça zam bindiği için 
öğretmen ve müdürler için okul i- Emniyet Aftıncı şube memurla.. J<.ilo başına cüz'i bir miktar zam 
dareleri yeni yıl bütçelerine mun- rının dünkü kontrollerinde tram • yapılacağı an!B§ılma.ktadır. 
zam tahsisat koyacaklardır. Key- vaydan atlıyan 11 kişi ve Belediye Komisyon bu husustaki kararını 
fiyet mektep idarelerine bildiri!- talimatnamesine aykırı hareket c- ·bu akşam yapacağı toplantıda ve-
ıniştir. den 21 şoför cezalandırılmıştır. recektir. 

flıJamın EJe6l Romaıu: 78 \ Remziye, başını içeri sokarak cı. ç~kilcrek_ 'htiyar bir kadıo başı gii. - A!... Sizin bir şeyciklerden 
, yak cıyak bağırdı: rumnıı~tu: haberiniz yokmuş . ., Rahmetlinin iç© f QJ <§}in y o o ©I o 'z; il _ Saka şimdi gelir mi? .. Herif, _ Hurşit Beyin evini mi arıyor- sebebi mevti o aşiftedir. Yaptı, et-

_.. ~ -61'- k lmed sunıı·" ti, nihayet gavur iderine gı·tti. .. - e:::::ı vü ela olacakmış, keyfi ge en • · ' 
Sadive· tekrar başını sallıyarak: Sadiyenin, eldivensiz elindeki 

Yazan: ı",IAHMUT Y ESARI - kılıdnı kıpılrd.a~nıa•~ Akşa~ ezanla-! •evet.· d~di. İhtiyar kadın, dişsiz zümrüt, elmas yüzükler, nohut bü
rın a şuy e hır ugrayıvenr ... 

Mahallenin sessizliği Sadiyeyi Kadın, çocukla meşgul olmaktan çenesini çarpıtarak: yüklüğünde inci çarşaf iğnesi, pe-
Pürüzlü ses derinden cevap ver- · d · · · şaşırtmışb. Dürnevin evi hangisiy. vazgeçmişti. Sadiyeı.Un tuvaletine d.i: _ Siz onun nesisiniz? diye sor. lerinınin altın an göri.ınen, tizerı .. 

di?. Pek sokaktan da emin dej:il - hayran hayran bakıyordu: du. Gözlerinden mesafeleri delcıı ne cam göbeği tül geçirilmiş koyu 
H .. · H •t - Ö«ledir de kiminle çene ya- d · · k bl'-- ı d be-di. Yeşil boyalı kapıdan başını u- - ani §U mumeyyız arşı • , keskin 1 şıklı oklar fışkırıyor u: vışne ıpe ..,., omnz ar nn 

zatan kadın, beyaz fistolu kolunn Bey mi? rışlırıyorsun? Sadiye, bir dakika düşündü: le, belden ayaklara doğru hlçb~ 
uzatarak çocuğu almıya çabalıyor. - Evet. - Baba anne; bir Hanım, Bur. pot bırakmadan inerek mevzun hır 
du: - Dürnev Hanımın kocası! şit Beyin evini soruyor. - Akrabasıyım. ahenkle vücudünii saran siyah 

- Akşam, efendi baban gelirse - Evet, o. Gürültiilü bir geğirmeyi, bir ök- - Hurşit B~y,İssizleruıb:ki :~~; 1 gron çarşafı, fakrden, yokstılluk.. 
K d ka h . d h ··-" hum oldu. Sız ta.nb a egı tan kararını• go··zler için ender gö-sö~lerim, seni döğcr... a ın pıyı ırız a a a,....~ süriik takip etti: , 

tık el . kad . .. .. tü;' -" miydiniz? .• Nasıl oldu da duyma. ru''lür bir manzara idi. Çocuk, burnunu çekerek, yır yarı b ıne ar gorunmuş · ...... _ Alık kız, Hurşit Bey mekıln:ı dmız? 
patıklerini siiriiye siirüye kaçmak ni sola doğru uzatarak: değiştireli yıl oluyOI'. Adamcağızı!l İhtiyar kadın, kapıyı açarak 

O 1 b k kt t Sadiye, fa:r.Ja bir şey sormıya, esl istiyordu: - n ar, u so • a o nrmn - elmesi yakl tı ayol .. Onu, bura. .. • . . mahçup bir s e: 
- Gemirrın i~te ... 
Kadın, Sadiyeye •ordu: 

!ar dedi f..+ • .., köşe yok mu?.. g aş , . soylenıege cesaret edemıyordu. 
• · •- .- ~ıta ..., arıyorlar, Edımekapısı me- . . f d' . - Tenezzül ederseniz, buyuru. 

Sapınca kanınıza g .. Jecek tahini '·"'--· .tsi 1 H 1 d 1 - ~arıda ıdim e en un, yem n~-. b'? acı kahve-'·ı· içmez misi-. zar...,~ gı n er. e e sen ur ld' H · D.. H ~ ~ ~~ 
- Hanım, birini nıi anyorsn • boyalı ev Önünde.. b k O H b b. .. ge ım... aremı urnev anun, nı·z? ... Biraz dinlenirsiniz, dedi. .•• a ayını.... ' anımı en ır go. . d. b d turm ? 

Kadın sö:ı:ünii bitirmemişti, evin şım ı ura a o uyor mu. nuz? 
Sadiye; ellerini kilitliyerek ü

mitsiz bir tavırla cevap verdi: 
- JJurşit Beyin evini arıyor • 

dum. 

re:vinı · · b b · ıf Sadiye; anlamak, öğrenmek is • içerisinden çatlak bir kadın sesi ' ·•• Remzıyenın a a annesı, zay , 
dnynldu; Sadiye; işaret edilen sokağa dof- kemikli ellerile kalçalarına daya· tiyordu, kekeliyerek: •teşekkür • 

_ Kız, Remziye!.. Kiminle ke _ ru yiirümek üzere idi, birdenbire mp Sadiyeyi hayretle baştan llfll· derim. diyebildi. 

nuşu)<>r~wı? Saka mı geldi? <löner.:k durdu. Remziye, kaııulan &:ı süzdü: Fakat eşikten ayağını atar at • 

ı Ru6 dll-
lbu ;i'ad.1!61 u-\t . .. ·· l ia at kLltn.n ap u '< 

emişti. Pad ışahln cıonanrna1>1 MU5tai& pa~. 'Karaya dok 1 ugu aıı 

maı etrafına tereddütle bakb. Ü
zerindeki çivi uçları parıl parıl ya
nan, fazla silinmekten adeta cila
lanmış tahtalara basmaktan çeki. 
niyor gibiydi: 

- Ayaklarım çamurlu da efen
dim ... ,. 

RelD2iye; kenarından, bir ucu 
kapının büyük mandal toptuunı 
bağlanmış bir ip geçiri1ıni4 yuı 

penceresinin içinden bir bez ala -
rak eğildi: 

- Sileyim, Hanım teyze! 
Sadiye; teliışla, mani olmak i&

tedi: 
- Rica ederim, bırakınıs ben si. 

!erim. And verdim, vallahi ol • 
maz .. Kabil dejtil., Olmu.,, İskar
pinlerimi çıkarının, ne olur efen
dim 
Beımlye silratle doğruldu: 

- Size terlik getireyim. 

- Zakınet etmeyiniz ... Böyle da. 
ha iyi.., 

• 
(Devamı var) 

hakeme tarzı anlaşıla 
Amerikalının, sokak a 
şünce tarzıdır. E.'ascn 
si ocak başı müsaha 
nokta üzerinde ~rarla 
ve demişti ki, •Hahrı 
himaye ederek masun 
bıılundurduğn devre ç 
miştir. Bugün hiç )·er 
Avrnpaya kadar gid: p 

yareler vardır, Büyük 
uzun müddet keııd',ini 
rnpasmm bir rüknü 
yordu. Ada ve deniz m 

mak itibarile Avru ,, 
deratile pek yakından v 
görünmüyordu.• 

Asırlardanberi deva 
omuhtefem infirat. pol 
nilen siyasette tehlikes 
edebileceği kanaatinde 
Ancak son senelerdir 
liz Ba~vekili Mi<ter Bal 
yı sezerek •hudndnmnz 
sözünü kullandı n ond 

Fraıısa ile mukadderat 
ğine kuvvet verilmek is 

kat Alman yanın 1ıazır1ı1ı1 

ilerlemişti. Parça parça 
fedakarlıklarla V ersay 
namesini yırtınış ve p 
V ersayın mali, iktısadi, 
hükümlerinden Almany 
tulmasında oynadıgı y 
nün elim iıkıbetlerı hu 
Taymis kenarında bütün 
hissolunnıaktadır. Bu 
nümune kendisini daha 
deniz nçurumile ayrıl~ 
tibarile daha kati emniye 
miye çalışan Birleşik de•I 
çin dikkatle tetkik ol 
ğer. Ruzveltin dediği gibi 
çok ufalmış ve daralmış 
yorkta veya Londrada ce 
dea bir hadise Moskon, T 
tanbul, Sofya, Belı:rnt, !\la 
ris veya Çin ve Hindiçin" 
akisler yapmaktadır. Büt .. 
sı, parçaları birbirine bağlı 
oynarsa hepsi birden mub 
!er ve gıcırtılarla harekele 
bir sistem knr~ısın<ldyız. h 
kötülük bahislerinde tesan 
minlcrin çok üstündedir. 

Cümhurreisinin kongreye 
etiği projeye miillfcrit ın 

ve itirazlar haricinde miılt 
ılikkate değer itiru muhali 
hnriyetçi hrkanın sokmak ' 

ta di lclir. 
Şu dakikada İngilte,rede 

kat, tahkikat ve halkl.1 ı 

lunmakta olan Miı>ler l ıl I 
tasvibini de taşıyan bu te!Ji 
ter Simpson tarafından tc•ıli 
miştir. (Kira veya ödünç) 
vurları esas itibarile tas>"iP 
mektedir. Yalnız bu yard 
İngiltereye ve müsteml~ 
ve İrlandaya inhisar el 
ş•ot koşulmaktadır. Yani C 
riyet Fırkası Mister Ru2'el 
mokratik devletler arasınd• 
mıya lüzum gördii~ Çine 
kabul olunmamaktadır. . 

111uhalefet fırkasının bil 
sı Amerika siyaseti bal<l"' 
fevkalade mühimdir 

Böylece Jaonpya her Iıalıl' 
!il ve mücadele haricinde ~ 
mak istenilmektedir. J\ıt1cr 
ne yardım etmeksizın ) aınıJ 
tereye muavenet ederse, J11 

dür ki Japonya bu ılanS9 i 
etmek zaruretini hissetıJle~ 
yoyu tatmin edHek bir ,ı.) 

(Devamı Sa. 5, Sü. 1 
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I 1 
1 İhtikarda tekimül 

k t f $ Q dl talyanın karşı Hasan Kumçıtyı c18aki YUMJM 

Zorluk la r 
• bu başlığı koyı_..ıitU: ihtikinla 

tekamül! .. 

Tarihin -kaydeylediği Hk zamanın 1 aş t gV 1 g u•• ç 1 u•• k 1 er Tekamül kimilleşmek Ümek oL 
harplerinde gaye ne idi? Bir ka- duğuna göre, demek blitüa Jhtlkirlan hep LA ·ı · 

B ) · ı Ç .. • l bilenin veya bir kn\'min, yahut A . . aamı ınwılar 7•P17Gr. 
Macar Meclisinde aş ve { 1 o r ç ı eski Roma gibi bir :imparatorluğun 1 1 Kamıl ınsanın mAn .... tabii • 

toplanacak 

Kont Cakinin ha- beyanatta bulundu ~cooeı:si, fetih v~ ~tnası diğer ta ya ümitlerini yabancı kuvvetlere :~~:~ibi, kenıaıe era1t 1maa-. 
,.. • d·ıd· millctlerın servetlenm, çalışmala- b "" Ş mukavemet or hrası tazız e ı ı B t h b h kk d ruu, ~st~ar ve istifade maksatla- aglamıştır: Fakat bu netice vermez tik~~i ~~=~~ı ~:r ~·~~ 

• Budapeşte, 29 (A.A.) - Ali mcc 0 0 y a 1 n a rını ıstihdaf ediyordu. Orta çağın I . . uu -... 

Zay f 1 k 
lisi haricıye encii.mcnı, 31 İkinciki- f h k • k t 1 k din harplerindeki hakiki gaye de. Harb~. y:ıııl- Y A Z A N '.] geçti, istila or- sahibi, kemale ermif inunlana 

nkay- Çek be
a t ta bulundu 

j amıyaca nunda içtima• davet edilntlşfü: a 1 a yapı aca başka türlü değildi. Bu iki çağda ~~ guçlükle- Emelrli c-ol dusu kalelerden :::er üzerinde lhtikir ;raptı.ıuı • 
ng, 29 (A..A.) ,.._, Budapeşte, 29 (A.A.) - Mute- Lo d 29 A.A 1 olduğu gibi, son zamanın tarihinde nnı, hazarın .kuvv<!t almak - «.uu ko- . . ~--.ıı d .. n ra { .) - aşe naz.ırı ~ N Kumaşta ihtikar, ,.-... ih .... _ 

Çin ordusundan b" . . veffa barıcıye nazırının c.~, wı '~-- ıo' h t R 'L- kaydolunan rnukatelelerde ve mu- az devamlı ara- • • z a m a n ka- kir ... ~- ..-
. . ırının ter- .. ı.. .... ,.,.. lamentoya nakledilmic: par.ıa.ıı~n mus eşan oucrt b bel zi h k ' peynirde ihtikar, mmnlflltua-ıği· ıt:urrün Çın' ku l . ~·· par -ıt Boothb•,.. . . tif ü . d d.. are erde taa?TUz yapan tecavüz ve ava zaruna ıztı- da iht"kA k 

u vvet en .. ük Kubbe sal unda b" k.a J nın ıs ası zerın e un . · ı ar, ev iral•nnda na~, andclllı Çank Ka -ç~-ı- ta' ve buy on ır - ögwled A K d harbıne sevk için hazırlanan top- kayıtlarına bağlı tatbikat ve ma- rarında kaldı. Hasmı, zengin mem- makarada ilttiLa'r, ,·· ...__.._ ihtl • 
- y ca. taf.alk haz rlanmıştır en sonra vnm amarasm a 1 h Ik .. •-bildirılrniştir. 1 • _ bazı müzakereler cereyan etm~tir. u a .ve mi:let gruplarına fikir- nevralarında yaş~tımak kabil olsay balanndan besleniyordu. _ kir, funda ihtikir, bllllda llatikir-

al, bir «Disiplin J-..n.. • .Bu<iapeşte, 29 (A.A.) - Mebu Boothby ,..ek la akl ~ .. · d ld ler telkın cdilır, muharebede zafer dı, orduların hakiki muharebe ka- Son aylann maceraları uzerindc Şu hale göre, ortada.._ ---ı.L u 
~ırh ecıs· . d- b hki ·çı· • :ı a c arı ~ın e . . 1 tl . . l ek .. lm k ...., ..-nuaa -uzere bu enerjik karan ver- ~ m ının . ~ sa 8 1 ımaı tarzı hareketine dair hususi bir tko- ıçın e zem olan limanın Uyikile biliye enni ö çın te guç o az· uzu nmüna aşalar yapıldı. Eğer le bir ihtikar yapmıyu, JÜ•t ,.. 

· yk.miş ve terhis edilen or· ~uteveffa hancı~e nü.ZJ~l Cs&ky- misyonu hakkında tahkikata başla- aşılanmasını temine çalışılırdı. dı. Dehşet saçan azametli bir tank meçhul varsa, Libya ve Habeşis- pamıyan ve harpten lace Up pt-

ar<leş :müfrezelere hücum ~ hat~ı. ~zıze ~~iş- ması üzerine :istüa etmiştir. Asrı hazır tarih devresinin baş- kütlesinin savletini, ne de yakan tan ordularının akibet 'dir! lıfıyor, kaç .kazanıyorluu 1iM .. 
verilen emirlere itaat et· ür. M~ reısı Tomagı, anut:vef- Boothy uzun beyanatta bul _ ladığı 1789 Fransa büyük ihtilali ve yıkan ateşlerin öldürücü tesiri· İtalya, genç donanmasına gilve- na kanaat edip şükür Allalua! M • 

"C isyan hareketlerinde fa h_a:1<:1Ye n~~ Mac~.r dip~o~ rak g~iği faaliyetin .tenki;~:- ve inkılabı, kralların istibdada, ni tem.sil etmı:k mümkün olmayın- niyordu. Denizaltıları, ademe sü- yea meslek aahilperiaha • ..... 
akla itham etmiştir. masısmın. şefi sıfatıle gösterdı~ı ğil, takdir edilmesi lAzım geldiğini ~eyfi idarelerine dayanan idare ca, bura<ia verJecek karar da tah- rükleyecekti. Dauhet'nin parlak da biz muharrirler seli7ora. a... 
Kay-çek, Çin'ın Japon te- ~uvaffakiyetle~n hey~anlı bır söylemiştir. En mühim mesele 17 sistemlerine, zulümlerine karşı mini olur. ınaunyeleri galebe edecek, Cıcil- n.a ~troaJar da phittir, ki llipL 
e k:ırşı mukavemet kabili· lisanla bahsetmif ve deml§tır ki: milyon tngı·liz lirasının nazil' . 'yapılmşıtı. Teknik keşiflerin sana- Bir çok memleketlerde nüfusun ya - Pantelerya istL!tametinde hava rnn.ız, ae ya:ı.ı başına, ae .at.a ... 

Mili t, hs nd . . erın yid 1d orumak maksadile bu ka- • e o~~ ~ ı a e~ ryı ev- eline geçmesine mani olmak: idi ıki, e o uğu kadar, nakliyatta ve yüzde onunun sefer ordusunu ter e~rlerile de ateşten bir !köprü ıına, ne satır başına ,-aaıan... 
z ettiğini, parti ve politik l!~anndan b':ı~ ıkaybetmış oluyor bu iş te başarılmıştır. her safhada tatbikine asn hazırda, kil edeceği bakında ıkanaatler var- kurulacaktı. Po ordusu, önceden el- metelik onluğu zanı .C.._i.,..lm. 

in tesıri altında kalmadığı- Muteveffa, but~n hayatını ibüyük Boothby, demiştir ki: 19 uncu yüzyılda başlanılmıştı. Bu .dU'. Halbuki nnzariyatla 8.meliya de edilen :ıtöprü başını genişlete- Zaten etsek te kinı ftl'ecek? tp. 
etmiştir. ve mukaddes bır hedefe vakfetmi§ _ Ba .. lıea hedefim bu par hal, tedricen teknik keşiflerin faz- arasında ne geniş mesafeler bulun- cek, genişletecekti. bu.nan için Hasan K~ .. 

i4 , anın ded·ı· ·b· b" ıw 
edilen ordu, •Dördüncü idi. Bu hedef, Macaristanın maruz Almanlann eline geçmesine mani lalaşması, tatbikatının genişleme- duğunu bugün mübareze meydanı- Medeniyet, yalnız menfaate de- . ı ı gı ı il' un meslek ahir 

i. Bu ordu son zamanlarda kaldığı haksızlıkların tamiri, mem- olmak ve İngilterede bulunan Çek- ~i, .fert ve millet yaşayışlarında ve na atılanların o:c1~. teşkilinde ma- ğil şerefe de ~:r verir. Hayat sa- lerı, .~cc.~r ve. esn~f lhtikANa te
etmiş ve Yangtse nehrin.in lekete üylk olduğu mevkii temin Jere tevziini temin etmekti. Aksi ıhtiyaçlarında yenilikler, yeni by- ruz kaldıkları guçluklerden de an- haları satılan bölgelerde: c Ya ölüm, '"1?01 gosterdıklerı, 7ui kemal 
a muharP.he etmişti. etmek ve Macaristanı Avrupada takdirde Çek'ler bugün parasız ka- naklar bulmak lüzumunu, mecbu- lamaktayız. ya istiklala diyen yüksek ve ~ sahıbi ol~ukları h.al .. W. ........, 
ordu olan diğer ir.omünist vazifesini ifaya devam edecek bir lacaklardı. riyetlerini ortaya çıkardı, insan İtalya, hatta çok daha ileri gl- parlak maziye sahip milletler yaşı- rirler, hali . bu ışte • prl, • 

usu, barbın ba§langıonda vaziyete getirmekten ibaretti. Ce· Boothby 
1 

ili ım· t • . kollarının muayyen bir zamanda derek, yeni rejimle, ~anla- yor. Ciğri sökülmek islenen biT a- ham ervah kımselerkf 
şimalinde tn..ı...a ediJm•..t• ruıbı Hak Csaky'ye gayretlerinden B ,ıkşuln arı 

1 
ve e de~t ırt. hazırladığı mamulUtın makinelerle mamalarına ;itina ettiği kadınlan- vuç kahraman, ölüm saçıyordu Osman C~ntlll ~ ~ ay-&- b" - u ac ı mese eye av e - . _ . . _ =====:ı 

un yaptığı """te muhare· ır kısmının tahakkukunu görmek mek 
1
- _.ı Bu . h-l.ı.--.ı- bır gun<le fazlasile stok yapılması nın da iltihakile, milli ordu mıv- Tevcih edilen darbeler geriye atıl- Framızlarb g;..hle• ~- . uz.umsu~ur. ış l:LAAUJWI üm.kü 1 ı ı • aponları bir :kaç ıkere uyı- imkanını verdi. Macar par.limen- bir mektu ta b' h . b" uh • m n odu. Fazlalaşan sermaye- cudunun 8 milyona vardığını, da- dı ve tatlı eme ler de c sk')Inph ye aruında mütanlm .... 

tosu 
..-.....ı: P ır aşıye, ır m a ye işl til k "- l h ıst ·1~ ıtA .. bbüsl" · · · - "ld'. b"k d·ı • atnuştL _ :. ~"'6& hayatmı tetviç eden iki verede veya bir nutukta bir veya . e . ece saua ar, çoğalan, da- a ıı.ca • ~e erıne gırışme- gomu u. . . . . ı c ı emı1or 

Kay-çek y t ğ hareket" buyuk eseri tastik edecek bu eser- iki .. 
1 

k"f' r b 
1 

bili ıhtıy~a fazla olan muamelata den ve hır tehdit makamında za- Muvaffakiyetsialığın amillerini Pangkok, 29 (A.A.) _ Reutec 
ıli harp• a~ 1 v ı d-ı~ımt ler Macaristanın üçlü pakta iltiha- ne :=:ıe~ 1 ge ır :ı~ 

1
u dsuret e mahreçler bulmak lazımdı. Bu yüz- yı!lara bağırıyordu. İtalyan Ilınan- tahlil etmek istiyenlerin, Kadorna Dünkü salı gunü saat 10 ela mi&aıt 

çı ıgına cıa e kı da' lan e, ne vmo.ıa ar a, ne d .. t 1 k lar d h k'k reke · dair dolaşan Japon haber- . na ır ~ itilaf ile Yugoslavya de tarzı hareketimde bir de .. lik en mus eme e ~e istismar oluna- ın an •Musavvaı a teveccüh gibi ~ak ve a ı at prestişkarları- nın merı?·ete girmel'i lbm 
· tle J-t.. • +-ia de ıle akdedilen ebedi dostluk mua- husule gelm. 

1 
d F kağtişikbö. 

1 
cak topraklar, mılletler temini için eden her vapurun muhteviya- nı dınlemelerı lazım gelir: İtalya gelirken Thaıland'blarla l'raDlla. 

M:'&Zlp e.~ ve - , . ış o ur u. a y e ıl h 1 . . 1 . • • " . . ' ı d uh i: hedesidır. Csakı'nın hatırası mille- bir <ı1>ye ihtiya ld ~. hl b'- yap an arp erın zamanı tarzında tı, ajans arla Habeşıstanın sı- mılli bunyeyı ke.mıren marazı te- ar arasın a m arcıbeler clilD ll6ı 
r ç 0 u6 u ç n- za- d h. t ·r ed lah ı·· .. d · ·net il .. tin zihnidne dalına yer .tutacaktır. man akl ma g lrnedi B Hd b" d" a ı arı ebileceğimiz 19 uncu sız muhariplerine ve bütün davi etmeden icra alanına atıldı ve un gun evam etmiftlr. 

J.. _ e ~sellih ktwvetler Mebuslar bu sözleri k~- clinces' ;.k tte· M. lie ır u- yüz yıl, muharebelerin iktısadi ga- ileme duyuruluyordu: Karagöm- siyasetine yanlış veçheler verdi Japonyanın bu hidilılmle ... 
~a .. , bır h«lef birliği mev ' aya ı.cı r ız ı e un. a ye nazınna l ğ d ıı kl" tü . K" - . İ . berdar edild',.; ~'- .... .._ &...._ dinlemişlerdir b . t h. b" ddt . ye er u urun a yapıldığına yakını e ı menı, anun twnenı, Ber- talyan ordusu, General Garoninin la& n..,.._ uu- ...-
l . ~ ış ev ıç _ ır ~~. menfaatim ve canlı ımi.sal teşkil eyler, zağliyeri alayı, Toskana k.ıırtlan!.. bana söylediği gibi, dünyanın dört lilde bildirilmKtedir. 

Ywiı:~ zame~ bu hadi- ~em:dı~nı soyledı~~ zaman ben 1914 - 1918 Cihan harbi, müs- Fakat, Habeşistanda, çok defa, kahraman crdusundan birisi değil- Ayni tebliğde Thailand bıvvet. 
· ha:ln hana m6nase- met kuvvetinin zayıflatılmaması "th "':'.';'." para ıçın çalışınaklıı temlekelerl ve istismar sahalarını ön sallarda •Askariler• bulunduğu- dlr. HabeŞ topraklarında vjjradığı !erinin evvelce. kararlafbnldılı 
haberleri ar do oldtı~a dair ~ evvelce ııük6t ile seçiş- 1 

""; . ~ ':"1~· ~e:=e/l~al<ları paylaşamamazlık mücadelesi tar- nu •Debonu• nun yazılaı ından öjj- güçlükleri, kumandan değiştirmek- v;;;:ıı~ leslııl edil;n uatle lıilllllı 
tekzip *nif- tir~.işt~." Fak~t dördüncü ordu, =t~;: :erhı:n; .,ir, ·~. ve:; zında dahi tavsif olunabilir. Bir reııiyorduık. Yolauzluk, havasızlık le yenmek. bu ontunun muuır bü- ;:a ~ a~eri, ~ M • 

k~ cı.m· ir ki• her turlu keyfı h~etl'.""'• 0 su- tek penny almadım. şey IÇID tar~ sanayiin veya ~ine ... - ,.. bakı-zldt, Adovonm bra ve '.ilk ontulann dununda oldutunu haoamata ı.ı,ı..ı.ı.ı.'!):!ı,~ 
Öncij ~ işt .• · . retle devam etmıştir ki, nihayet Bundan sonra söz alan B ekil sıtasile yapılan imalatın ınsan kol- karanhk sahifelerini eilmek rolü- ısbat eder . .Arnavutluk harekAtmı mektedir. 
ile ~.ıc. un Mkı itaatsiz- bu ordu 1.arar vermiyecek hale ge- . . . _ . aşv !arından, emeklerinden esirgediği .. " _ .. . Genelkurmay Bafkanı idare edi- 1 d ~er ltıt'alarla ariinazaıı- tirilmedi~ takd"rd ç· . .. 'guzel bır mısal göstermış olan hu- kazan--'· ..,. a,., h·1r'·-· h nu alanların yuruyuş kafılelerinde, Badoglio irfanfle mü~mayi _ ıpanya a mü•Wlt hidiseı . 5• ı e ının muteca- susi kom· u ra ru u_,.,, .,,aşam aı ........_..,. u- .. " yor. ' z i·'erinln --'-L.: 
A-u .. enn tekeufir etmf- vize mukavemete muktedır olama- ısyon po nu Avam 9USlan bilhassa Avrupanın büyük uç ayda, yuzde otuz kadar hayvan di Gra.ziani Ammece maruftu. Bar- M.-.:ı...ı r ...... 
-uıwıe ve Çin.in ımdtaw- yacağına ıkaneat getiTdim. K~mart· aAsının tKamasvib ettiğin_I söy~- devletlerinde lçUmal gaileler hu- zayiatı vermiş o.lduklannı da, harp di;yi sevk w idarede göstereceği g .,:ut~ 29 

(dA.A.if ) Ster~~:..., nuş ır. vam arası daıma nu- . az.,_, ıımen er Ye ...-. nıildi-
munei imtisal olmalı ve bu h sule ~t~ş, bu hal yeni dünya, meydanlarında saç ağarttığı ldta- maharet tanıtacak. Namlar, lliyasl, yatının ıslahına dair ola ku. 
ketinde daima en asil, en ~~ Ame~~tkaakkıle •. dUz~ ·ŞJark'ın büyük bmı başında söyliyen. ihtiyar Ge- içtimat ve ilınlil sah

1 
ada «Yeddi t.u- nun metnini nep-etmetteıllr. De. 

1 
. 

1 
rd 'lh lm 

1 
d ve mu er ı ev~ti aponyaya da neralden dinliyoruz. Bu bahtsız ll• sahibi olab ir er, fakat bir Bal- -'--lu • ...ı-ı._; 1 c;..a. .... _ 

use en l mn a aı ır. . . . . ,. . uw~.., ~ .... --
B k"l d • . . şamıl olmuştu. Dığer taraftan yine yurttaki harekit, İtalyan san'at ve bo'nun, bir Lindberg ın, bır Ajab .ren milliltftirilecek .,. ._ - &il 

ki· aşve 1 eurn ederek demıştir geçen harbinin doğurduğu dünya ırilih.mın cJıdreti sayesinde ve bir kahramanının, yahut 6S :tayyare hanen bütün hatlanla '•Hs..:.. TL 

•t korniıyonu dofruau fL 
· :Ef yaya aarh koyayor. 
ili kadara, bana bu b· 

latacaksuu~, tliyor. Fakat 
bu narlı üzerindea bu 

71 Batın alın.:unna bakia 
Ziı-a ı>eYDiri tüccanluı el
~'8 alan bakkal ayni 
1
" 1 tnü~teriye elli k1U'\lf8 
satar? 

ne•ıolla •tifillHlfi, törle 

Buı dilkkanlara lübtiir, 
liizde yüz kir, bazılarma 
··ade yüz zarar. Ben bu it
ir adalet göremedim, dedi. 

dea irili, afakh seneriler bu
ndan ceçenlere kar topu at
maktadırlar. Buna ne mektep 
Hlareleri, ne «le zabıta mini o. 
lam&J'v. Ne dersia ar.emol· 
la: 
Bapıu sallMı: 

- Ora7• tahsile lı:oşaa kıs
cainlar bir teYler öğrenmek 
içiıa kOJUyerlar. Bu toplan a. 
taa ~~)ara gelince, onlana 
IUçbir teY ohn.ıyacaklanna a
aet vereltilirim. Zira oa1a.na 
attı.klan top, kar topu deiil, if
lis topudur, dedi. 

K•rnanJan 

• . . milletlerindeki mnumt eefalet, sa- sinema ,eridi ııüratile devam etti. diifüren binbqı (esir) Wiok'lerin 81Z n Belçika idareı.t ...,_ 
- Boothby hakkında ıttihaz edi- n:ıyiin aynı mamulatının, istihsa- Zafer, bir imparatorluk yaratacak bir eşini ftalyada bu anda göremiyo bulmUf olacakbr 

le~ ka~r, her~~ v: bi~asa beni litının satın alınması ıkeyfiyetini der«ede büyüktü. Barışın, ordular ruz. İtalyan tayyareleri, İngiliz • -
mu~ees r etmıstır. Çunku .~thby, azaltmış, iktı.sadi buhran umwru ruhunda yarattığı gev,ekliık bu ae· tayyareJerile hiç bir yerde boy ~1- Bir araba~ 
ben~ ~si dostum ve ınzıvanm ve şumullü bir safhaya girmişti. . ferle giderilmişti. Erler de mbay- çüşemediler. Evzonlar, İakombı denize ugılu 
en m~ül anlarında taraftar.ımdır. 1939 Eyldlünden UMl yılının l- lar da bu harpte büyük ~beler vadilerinde süngülerile tebarüz et· Toplaane i.&.kelesiıae ''•th .... 
On~ işten ayrılması ile ~k çinde bulunduğumuz birinci ayına yapmıflardı. Harp, .kabiliyetlei öl- tiler. Asri İtalyan. ~alelcrinin ömrü aüntbı idaresindeki 2171 ....... 
salahıyetli ve pek çalı.şkan hır a- .kadar geçen zamandaki 17 aylık çen bir mi.zandı Ordu, bu imtiha- eaatlerle sayılabılıyordu. İtalyan çift beyıirli yük .,.._ o.IMa 
da~ ~~y~lmaktadır. ~u ~ «.a~b- Avrupa muharebesi, deniz ve .kara nı muvaffakiy~le geçirmişti. donanması, §imdiye kader ateş kud rıhtımından ıeçerk.en ..,pı..,.. 
lerımzıı ezıyor. Fakat hıslerımızın, ablukalarının tatbikine, gittikçe İtalyan ordusu ve donanmam; bu retine değil, çekilme süratine da- ürluaeeiyle •eniae uç ...... V• 
ne kadar ~c~lı .?lur.larsa <>l~n, hat şiddetle tedbirlenmesine sebep ol- harbe atılıncıya kadar hakiki he- yandı. Denizaltılardan henüz YS§ı- ka mahalllne yetipnltiır .... ... 
tı hareketımız u~rınde muessir o- du. Ticaret gemilerine, deniz nakli· defler aleyhinde atefli manevra- yanların büyük marıfetlerj duyul- ~urtanwflardır. ?etıdlla ....... 
lacağını zannetmıyorum.ııo yatına karşı denizaltıları tayyare- l da 1 • 1 muyor. ar anbayla beysırleıl ..... • . ' ar yapıyor ~ ı. spanyının _ .. . . .mak istemlflene de .., ... .. 

ler vasıtasıle çıkarılan manialar, kardeş kavgalar· .. da karışılmlf- İtalya, bütun umıtlerıni, ylbancı bağh hlnmaa .. daa., 
ltalyan eıirlcri çiftlikle"! yapılan tahribat, zayiat, ımnumi tı. Hiç bir genç orduya böyle ateş kuvvetlere bağlamıştır. Fakat, bü- 1 .e. • la ....,. ilet.&. ·ım· k b '""\.lrl rl b' .. .. rd S ma anna m••• o ma ......... verı ıyece eyeti ile ablukanın ber. türlü şe- talimleri yapmak ta müyesser ol- J ..... e n ır sozu va ır: c usuz Ka d k- .. d LL. 

Londra 29 (A.A.) i gn· if killeri, yalnız Ok) anuslar ortasın- rnamıştı değirmen işlemez!. 
1 

oyu~ • .!.,.. 
' - n ız ç t·ld b l ·ıı l . d Y•ı • - 7angın .,.au 

lik sahipleri ziraat işlerinde kul- a u ~nan mı et enn egı • AVl'\1- .Habeş muharebe meydanlarında Jıveçte tiddetli aoiuklar Kadıkiy Rasimpaşa _...._. 

N aneınoUanıa 
yerinde idi: 

lanılmak üzere kendilerine İtalyan ~a kıta ma ıkavra;l~n, kapalı deniz yetişen ordunun İspanyaya ilk çı- Sıokholm, 29 (A.A) Stefani: :t.- SÜDprtaf aobpnda ı _... 
bugün keyfi esirleri verilmesini istemekte ise. ) .01.lar:ndan baglı bıtar~f, harp ha- kışta Madride teveccüh eden 20 veçte şiddetli aoğu.klar hüküm sar- ahtap evde yangın fllırwı 1 1 ._ Mı. 

ler de Londranın salahiyettar malı ncı dığer memleketlerı de fazlaca kilometre uzunluğundaki korkunç mektedir. Fakat Cenup mıntaka - faiye tarafllldan söncltldbalftlL 
'fillerinde bu esirlerin İngıJtercde r.ıüteessir e.yledi. ~u yüz~en, mil- bir zırhlı ve motörlü kolun 103 la.nııın Şimal mıntakalarmdan zL lzmitte bir kızı k çarcblar 

_ Haberiniz ur mı çocuk- kullanılmasın n fasdalı olmaktan lctler arası ıktısadıyatta, tıcari mü- Sovyet 'tayyaresinin bombaları ve yade soğuk olması, oldu~a .garip İzmit, (Hususi) _ ~ 
Jar! dedi. ftalyada zabitlere ziyade mahzurlu olacağı kanaatin· ba~eledeki buhranda sağl.:ımlık itı- ateşleri altında panik yaptığın1 i· bir hadise teşkil etmektedir. Bu - kir oğlu Hüseyin Sağlam ..: 

Bize: 

•ha ku ıandanlık kursl a • dedırler. Biı aenalevh dola§an ba- barıle rnukaV\ adan yapılmış bir ka- t lvan dostu yazılardan da anla- nunla beraber Gulf-Stream'ın te- bir delilcanlı Llmande idi 6 J 
çıl nıs e~ ~aberlerın hılatına olarak İnıgi· leden farkl~ buh .. '1mıyan teJbirler, makta ıdtk. sirine maruz bulunan Gothenburg. Azız Çelengin 17 yaş~,.;;: u~ 

Biz ha retle yüztine baka- gıl:z ç tli~ s~hıplerine İtalyan e. ~~ıı:~ dak~ı tat~ıı ... ; t sahasında yer- İtalya hu harbe Fransız ordusu- da 127 s~~~en~~ görülmemiş Av eyi zorla .kaç1rmış vıe tMU e-
rak sorduk: s r erı verılmiyt.-ceırı zannedılmek- erını ım ·ansız ık ıtra terkeyledJ· nun ô.nhilalınden sonra g rdi, 0 an- ı;oguklar u um surmektedir. dilmiştir. 

- Bu haberi ne.red aldıa 

Nanemolla B z hiç duymadık, 
dedik 

Gülünısi;v erek izah etti. 
- Badoglı) o Sodden ve ni

ha;> et Graz.ıanı de az) edildik
ten sonra, İtalya ordusunda 
kumanda edecek general mi 
kaldı sankı? .. Hepsi birer bırtt 
az.led"liyorlar Yerlerine bıl.. 
lerini yerle t rmek içiıı itall a
nın böyle bır çareye ba \'tll'

muuu m"' t b'ü mi bulu 
IUDU3, decli. -

** 

tcdır B İngiltercde ler. . . da tngıliz - Mısır ordusu bır kuv-
bul ınaı ı e, nın deni _ 39 harbµnn meçhul galıplerini t f d ed zd" F k 1 . .. ve ı n e eme ı. ransız o o-
za m t1 re nakledildiği te kil eden bu i\ik devletler, gün • ku ti . d :ı........ ğ ..:ı~ let 
k 

nı vve en e """"i e en U'C'V m 
ay ilmt:Kt ır. Italyanların İn· ge<'tikçe nısbc t.s ço almaları kay- . t k .~b d . va uy e ve ararına ı.ct ı ı. 

gıltcrede bulunması bırçok mah dolun n bu zorluk} ı ranlara Öted be Lib ad H 
zurlar tevlıt edeceği ç • )- rın ne ıbi çart 1 r bul bıl C{'k t d ken .l--rtlı f v ardve 1 abeş -

b 
an a uuı-.: ı a ist o u ar tutu-

u meml kete on l r? Her bırıs ş mdı n husu rd B ord "'1 lk 
t hmm l nmaktadır. a b r takını hnz rl ard hu ok u u u ar, .ık emir ıI 
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Bu aksanı SARAY Sinemasııdı 

E iLVED"i""GeE gif Ci İ K 
Fra · zlı.i müstesna film başlıyor. 

ROBERT DONAT 
1940 yıldızı GREER GARSON 

a f de. ao enelik ac;k.. Hatırası ai1i,.m. 
f al de hır aşk fılmt. 

AL son dünya VP harp haberleri. 
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Aziz Nasıl Öldürüldü? 
~---------------- Y a z a n : M. Sami Kara yel 

Mehmet Ali Paşa Fransızlara: • Osmanlı donan

ması mevcut oldukça nasıl çekilebilirim? •• dedi 

ŞEHiRDEN 
RÔPORTAJL. 

"işte g e 1 d im gidiyor~ 
Şen olasın Halep Şehr 

K d k L'tf '-' Sö. 1 k 1 Nıh.a.·yet.' dahilde .mu .. hı-c isyan -ı'•ııa htıklalıer haıırlayıp Osmanlı !eri maz.Oata mucıbince Yunanis. ·•ısı PV. en çı ınca u ı ,,...·mel' 

1 
- y esene ba a mı ş:ımdi, suç- 1 H • J d O 

ooas.na gmp masasının başına o- lu suçlu duracağına kendinı müda- ar vucuae gc-tmıtlı. Uçunc' 5" - canııa>•lh a.ıgıtmaktı... tanın tayinı iıuriudıle orada eiıli- atJCC teyzey e taOJŞJp ra y t 
turdu ve kalemi hokkaya batıra- ı faa et. !imin vucuae getirmek iskdigi Bız oı, gurültülerl< me~gul iken islanı sakin olmamak üzere De\' 

ak d 
_ _,_ K lıınayı yıi<manc lazım geldı ba,•a Ruslar olmak üzere .. üsıruınlı Jeti Ali.ve,·e tabı bıı· ·~aret he' b. k1ndak1° f1° kı• rlerl• nı· d1°nlcyeC'b 

r ve yazısını eg4trer"" yaZdlla- arısı oralı degildi, ı;a-kin ve \<>· ·· • ~.. • • "s 
Uçüncü Selim, Nizamıeedıch vü- üh.esıni taksım ile ugP<'.Yorlar<li. tine konulması teklif olundu. 

ğa başladı. Mektubu bitirince bir liışı;ız oturuyordu. ...,.. cude getirerek yem bir ordu kur. Ru•lar, emellerine naı·ı olm· '· F k t "'· ı h .. k · bu n daha gözden ~irdi. Meittupta şun - Cevap versene, keı·dinı m<i- - a a • vsman ı U' umeti Bızım bir ihlıyar teyzemiz \'ar- leri, aman efencımı. 
}ar yazılıyur dafa etsene!.. mak.yenıçeri ortalarıl" ıslah etmek için akla ve hayale gelmedik en- teklıfı reddetti. Diğer taraftan Mı. dır. Sıyah yemenısinın altından, i· ı lerı yoktur .. 

istedi ve teşkilfıt vücude getirdi. tnkalar çeviriyordu. Sö.vledikleri. sır var · M h t Al' p t · ·Ba~-an, kalbimin en derın ·kö,,..e- - Miidafa edılecek bir şeyim . . ısı e me 1 aşa o uz ki taratıncıan. şakaklarından gcirü- Hatıce teyze, dını , 
Yeniçf!rı. U!'üncu Selimin vücu. ne göre, in.anı bır t-ekkül olan hın ta k ı M ı a ilinden yaralanmı§ bulunuyorum. yok ki -• mun za'!! as ere oraya ge • nen bey az saçları.~ öyle sevımli bır ]limandır. Hafızı J{u! 

• .. de getirdiği Nizaır.ıcedit ocağına mawnluk Türkiyede aca-ba bu ha- di As·ı · t nk·ı h b. ı · " En hürmetkar ve hahsane hürmet- - Demek itiraf ediyorsun! · 1 erı e 1 ve er ırer e.rı- 1 siması vardır ki, görseniz bayılır- nın m:iniısını yukaflU' 
Jernni si?,e tebliğ etmek üzere, sizi - İtiraf edece« te birse. vim yok aykırı bakıyordu. Yoldaşların ağ • reketlerile insanlıga hizmet mi et- ni dağıtmak üzere ıken, Fransız- sınız. Pek şen, pek şakacı, pek hoş bılir .. hır bir söyler. ıJ 

zında su söıler doJa,ı,·ordu: miş bulunuyordu?. lar M·~ır askbrı· · k·ı · · · ·· "'" yarın akşam saat ·bşte ... de bekli- - Öyle öyle .. Bu sabah bir mek- • ' 0 - • nın çe 1 mesı ıçın sohbettir. Oyle tuhaflıklar yapar, ve hadislerın tefsirler.-
- Nizamıcedit, gıivurluktur... Ruslarla Fransızlar İstanbul bo- Mehmet Ali Paşayı tazyik eltiler. ·· 1 h · k 

yorum. Gelmenizi i9tirham ede- tup aldın değil mı? Birısı beşde se- .. 1 Meh oy e o~ sözler sövler öyle nükte- nı, endi zamanının· 
Şeriate muhaliftir ... Bize "akma·k gaz arı üzerinde uyu~amayınca, met Ali Pasa verdig· i ce\·ap Tim.• ni ... bekliyecek. Sen de gitt<n, sen • · • • !er sarfeder kı. karsısında hepimiz müne\'\·eri denebiln· · 
gerek... Napolyon, Devleti A!i."eyi Rusya ta kaçamak yol buldu Belki de· 1 ' ~ 

benim karnn olacaksın. gittin! İlk .. .. . . ·. . saat erce otururuz, canımız yanın- müktesebat liızmı .. '3. 6 Bu kısa :meld~ıbu düz ve kalın 
bir zarfa koyarak, :zarhn üst.üne de 
lı.ansı.nın adresini yazdı. Bu işi bi
tirince bir tereddüt di!vresi geçirip 
kendi kendine: •Bu yaptığım ba
yağıliktır> dedi. Lakin buna rağ
men ~·ine, mektubu pastahaneye 
vemıekten geri kalmadı. 

işaretle! Hem de adamın kirn oldu- Softaların hemen hepo;ı yeniçeri ı ile mütarekeye ıt-bar eyledı. ~uyuk bır başka ta'.'k üe gelınış dan bir an için olsun ayrılmak iste- dir .. hem de ileri nıünl' d 
ğunu öğrenmeden. İtiraf eıt. böyle ile beraberdi. Onlar da: J Ruslarla muhareoe devam edip "'" entı ıka da olabılırdı. mez .. hep onu dfoleriz. rıca Tıbbı Nebevi de fi 

Pad. h 
1 

k . j duruyordu. Napolyon R. uslarla bi. Paşa. Fransızlara şu cevabı Yer-
bir mektup aldın değil mi? . - k ışa ' meme ete gavurlu- zi mütarekeye cebrettıkten &Onra. di: İhtiyar teyzemiz. Hatice teyze- hemen yarım doktor 

- Aldım . gu oo uyor.... . Rıı.ıslarla yaptığı bir mülakatta - Osmanlı donanması mevcut dir. İsmi pek kenar ismıdir amma, 1 riz. 
- Rande'll'llya da gittin? Nızamıcedıtçılerle, bunlaroan 1 Devleti Aliyenin taksimi fikrin _ oldukça nasıl çekilebilirim?.. seksen yıllık Hatice tevzenin ismi- Hatice teyze eski i 
- Evet. gayrı olanlar kar~ı karşıya kalını>;. den tamamile v&zgeçliğini beyan Bunun üzeri.ne mesele çatallaş _ ni değiştirip te T.iraje .teyze, iPra-

0

lefondan, elektrikten ~c 
Bu cevaplar 000 daha köpürttü: lardı. Softalarla, bektaşiyan ocagı ı etti. tı. 0 aralık Londrada üç devlet ta- ye teyze. Sitare teyze diyecek de- tomobilden, aparturıal' 
- Niçin, .ıri<;in gittin, söyle?. olan ~·eniçerileri Ruslar vasıtasile Yalnız. Eflak ve Bugdan (Ro rallanndan imuı oluılan diğer bir [;iliz ya ... İşte, aslında olduğu gibi, mum, petrol larr.bası, 
- Gittım ,beni beklıyen adamı Eti.nge Etirya Rum Cemiyeti kö - manya) ın Rusya devleti tarafın mazbata muc>lıince, Yunanistanın hala •Hatice teyze• der, geçeriz. tramvay, araba de•~' 

tanıyordum da ondan. rüklüyordu. dan zaptına muvafakat gösterdi. bir hükı1meti müstakile olmasına Hem bu isim bahsinde bu kadar yaşamıştır. Bu nend 
Nizamıcedit taraftarlarını da Bunun ii2erine Ruslar. esas sulh, karar verilmişti. durmağa da lüzum yok... icat hakkında bır fik1 

Masonlar idare ediyordu. Mason- olmak üzere evvela Eflak ve Buğ. Petersburg'da üç devlet Yuna. Halice teyzeyi l:>iraz anlatayım: j leası vara r Bunlar.!' b 
- Ne tanıyor muydun? 
- Elbet. Mektubu z.atı8.Jilerinin 

Üç aenedenberi evli bulunuyor 
lardı. Böyleyken Lıitfi karısından 

~phe etmekteydi. Karl6ı. genç, gü
zel ve bilhassa 90k zengindi. Hal
bulri Lfıtfi fakir ve kimsesizdi. A
ea'ba ona nasıl varml§tı? Çok sev· 
dığinden mi? Bir kaduı, aşkı için 
bunca fedakarlıldar yapabilir miy
di? Bu bualler mütemadiyen zih
nini işgal edegelmişti. 

yazdığını zannediyorum. 
- Ben mi? Yalan söylüyorsun! 

ların halis Türkler arasında adet. danın terkini talep ettiler. nistanı bir imaret haline getirip Kendisine sorarsanız, 'adeta resi !erce yıl evvc! keş;f ~ h 
!eri azdı. Lakin, Ikinci Mahmudun, yani ti>biiyetini Osmanlı hükumetine tarih edi.ndığı 93 muharebesinde' ğini, sonradan, med~J1l te 

Masonlar, Nizamıcedidi istemeğe Sultan Azizin babasının cillfısun - verdikleri halde, şimdi Londrada (kendi tabirile Moskof muharebe- •kırazlarile bunların dl fı 
Osmanlı İmparatorluğunu beyne). dan sonra yani (H. 12124) tarihin - 'Yunanistanı müstakil bir devlet o- sinde) on on ikı yaşında olduğunu ğunu, S<'n zamanlarda~ ıh 

Bir tarafta karısı onun bu şüp
beleriıldıen habenlar değildi. Ar,_.,. 
ra: 

- Liltfi eeni ııeviyonım, diyor· 
du. buna inan, ve .kafanda ne var· 
ıra onu "11! 

Kurtulmak için bu yalanı filnd>i 
uydurdun. 

O zaman karısı ÇQn tasını açara.k 

bir kurutma kağrdı çıkardı: 
- Buyurun bakın, tesadüfen me

rak ettim de .. odanıza girmiştim. 
Ltltfi hemen b~ını önüne eğdi. 

Eve geldikleri vakit Lıitfi karıs.ı· 
nın etrafı.n<la dört dönmeğe ba~
dı: 

- Beni affedeceksın değil mi? 
- Şimdi hayır; fa-kat benden 

şüphelenmiyecek ·bir hale geldigin 
vakit evet.. 

- Senden şüphelenmiyorum ar
tık. 

Buoonla berabtt bu eözler Lüt
fiyi tatminden uzaktı. Karısı hep 
haltle ona bağlılığını gösteriyordu, 
f.akat Lutfi yine şüphelerden .tı:en
dini kurtaramıyordu . Hakikati öğ
renmek ve bilmek istiyordu. Bu 
hal -0na azap veriyordu İşte bunUll 
için, ne olursa olsun diyerek 0 mele - Bugün belki, lakin yann .. 
tubu yazmayı kararla~-tırmıştı. E- - Peki ne olac..X? .. 
ğıer karısı randevuya gelirse şüp- - Uzak bir köye gideceğiz, bıir 
belerinde haklı demekti; gelnıezse sene, icap ederse iki sene kimı;evi 
hakıkat<>n onu ,,.,,·diği anla,ıılacak- görmeden oturacağız. Benim senin 
tı. için her şeyımi feda edf'bileceğim4 

Ertesi günü ı:aaat döroe doğru anladığın vakit döneceğiz. 
karı.ı.'1 hazırlığını bi.tiref'ek sokağa - Yapma karıcığım, bir kaç gün 

milel sahaya sürükliyerek hürri • de tekrar Ruslarla muharebeye l ıarak teşkil ediyorlardl. söyler. ra ve keşfedildiğini s!if sa 
yet ve müsavat fikirleriyle hıris- başladık... 1 Üç devlet, tekliflerini Osmanlı - Artık işte sız hesaplayın ço- lif tarihi devirlere, tari 
tiyan anasırı devlete teşrik etmi- Zaten Balkanlar isyan içi.ndey -1 hükumetine bildirdiler... cuklar. yetmiş beş nü olmu~um, ka- olmıyan bı. çok şeyler 
ye çalışıyorlardı. di. Ruslar Sırpları ayaklandırmış.. Osmanlı hükfuneti, bu kararı da ça gelmişim• d<'r. Ondan sonra da: I Hatice teyzenın en· 
Masonların ileri gelenleri mris- !ardı. Sırbistan ateş içindeydi. şiddetle reddetti. Bunun üzerine. _ • işte gdd m gidiyorum, şen, yakından temasa geÇtı t 

tiyanlardı. Bunlar, Osmanlı İmpa. Rumeli kıtası Balkanlara kadar •Navarin• limanında bulunan Os- olasın Halep şehri.• seksene ne kal lira, radyodur. O, rad'" 
rator.kığunu şeriatçılıktan kurta- Rusya orduları ve Sofyaya değin manlı donanması Fransa ve Ingil- dı arı.k 7 Daha ya~asam yaşasam sabahleyin sekizde ı; b 
rarak hıristıyan unsurtına serbesti Sırbıye asıleri tarafından istila o- tere harp gemılerı tarafından hu., şurada ne yasarım. B!7im artık haberlerın?en yemelı l re 
vermek. ve bu suretle ıstikliılleri- lundu. cum e<hl.erek yakıldı. Ve ~r:.ır as- ·Bir a,·ağı:nz çukurda> on beş, dar liepsını kemali 
ne da1ıa çabuk kavu,,,..ı,va vaı;.ıta Nihayet bin iki yüz yirmı yedı kerı çekılıp Moravo Fransa de\'le-J bı·ı-edı·n ı· d h d' bazıları hoşu'la gider. v .,.,.. . • .. . . ,,.,. y rmı sene a a... ıye 
olmaktı. (H. 1227) tarihinde akdolunan tı tarafından asker gonderıldı. 0 .. 1 e. h. . t. 1 d • 1 talea serdeder Mesel~ d . , . 1 m ge 1ç nıye ı o ma ıgıru an a- . · fi 

Yani, masonlar iki yüzlü ve iki Bükı-e.ş muahedei sulhiyesi Su·bii- Bu hal Rum ısyanını ba~ka oır 
1 

lır ve. tesındeki llazı yemel<Je fa 
taraflı çalışıyorlardı. Devleti A _ tanın imtıyazatı idaresıni meyda kahba koymuştu. Osmanlılar, bir .. eder: çe 
!iyeyi Nizamıeedit ile Avrupalı na getirdı. Ve Sırbistanın i>;tikla .. alay entrikalardan rnnra. ş.imdi de 1 . - Yu:ıxlen fazlasını zaten ben de _Öyle şey olmaz .. ~ g 
zıhniyete yaklaştırmak, Fransa in. !ini tasdik ettik. üç devletle kar~ı kar~ıya gelmiş' :temem. ,Jhtı.\'arhk maskaraLık• yemekleri amma, bitlıl' k 

k l
'b h "-· F k t R l k ı· ibulunuyordu er. Bu kadar ;.a,aaun da sanki ne uymaz .. za'·n bu d" y la 

ı a ının ru unu ...,,,nıanlı bünye- a a . uı; arııı ı ırıcı eme ı "' -
. km k b c "ıl 1 d O 1 o- gördüm? Rüya gibı geldı geçti... dn<H] amma. her .,a-·f sıne so a , ve u suretle binbiı· ua~ o ama ı. n ar ı""rnanyayı (Devamı var) ... -l")a " o•" e 

unsurdan terekküp eden bu hali-! işgal etmek isiiyot!ard . Müdaha- = =-= Böylelikle ~ et..,.,iş beş yaşını aş- ne söylesinler? i,;ıte ~ ü 

1
• madığını da anlatır Anlatır amma, / 

tayı bir anda dağıtarak hürrıyet atı et·n<'tııye bu emeli durdurdu. Şehir Tiyatrosu uydurma yemekler tı 
gelgPlclım, Muhs:ne tf!vze, onun' ·" 

ve müı>avat harnoı içinde istikliil- Liıkin, Ruslar, Romanyaya d&ha Yı>ksa, bunların ytıv 
Te-haaUMla ızn·abında: 1 

)erini temin etmek ve Osmanlı ha. zıvade tahakküm et<ıni?Ve başladı- .- ....,. kendileri de bilirler 
Jıtaoını bütün mevcudiyetile inkı- !ar .... O vakitler Ronıanya iilke>i Dram lı:ısmnula - Ayol ben vetmiş sekiz yaşını- Garp musikisinı pek 
raza sürüklemekti. Eflak ve Buğdan llamiyle tahtı i-I 30 İlliorikamın Prrscmı.. l'WlU dayım ... B"n vedi ,:ekiz y~ında ten itiraf ta eder 

b 
h 
at 
v ç>ktı. Lıitfi de hemen arkaıımdan oturur döneriz. 

fırladı, görünmekten korktug,ı için - Hayır, şuphe U2lUn muddet te- Masonların ikincı yüzü de *u 
bir olon:ı<>bile atlıyaraJ< sö.vlediği daviye muhtaç olan bir hastalık· ıdı: Suretı haklan gözükmek, şe-

daremizde bulunuyordu. Mı.,.mı •••I 20.3e da küçücük cocukkc'l. Hatıce ablam -Anlamam ki ... Ba 
Aynı zamanda Rıı,Iar Anadolu koskoca gel.nlik kızd · Seksen be- rnt'Clim. Anlamadı""nı f ki 

EMİLIAGALOTTI ,.,-. cıhetinde dt• arazı kazandılaı. Ru•. şi geçin hır kere! diye Hatice tey- seycyim evladun?. 
!ar bu muvaffak ı t•UE-rut•n sonra • zenin ,·aş sırnnı fas ederdi. Amma. Onu öğlf'yin tam saat 
More (Yunanıstarr) h ~1st 11·.,nları- Komedi kısmında ''Üzüne karşı, hiç hır şey sö~·lemez- çukta yine radvo b~1ııdl 
nı tahrik ve Dedetı .'\.Jıye; . ., kar~ı ı di. nüz .. çalınan alaturl<A 

yerde beklemege başladı. tır Ben de ,..ni tedavi edE-c<'gıın. 1 rıat perdesı ~Hına ;;i~lenmek, ı-of-
Saat ""°" oeldig'i halde k talan bektaşıyan ocag. taassubıyl<' 

~,, ,., arısı I - . 1 henüz görürımemişti. Dönmege ka- _ - ..ı r eştırip Nızam•cedidc ;arşı a . 

· · • ld 1 39 ikint-i.k aııun l't"r--.embf" sU•u H · 1 U ] B ıs0 ana saı o u ···.. at.et• tı vzemız, vak\· e .. rfa ı ımali zevkle dinler. ]da 
a.k~;1mı ~t tft.30 da 1 

Yunan devklıııi Katerıııa za -1 . htx·a diye b;risinden Arapça. Imam 'öyle dır\'ullu rurnalı 
manındanberı ıh:,a,\.a çalışan Rus-I KiRALIK ODALAR Niyazi efendiclrn fıkıh ve İsagoci memleket tünkjlerir#' 

rar vermişken !<;eri bır kadının gir- 1 Ankara borsası 1 zim ısyaıüar vucu.de g.etırme~. bu 
diğini göroü. Bu karı.ı idi. y

3
,.a

5 29 1 9 
su.ı f!tlc Osmanlı Imparatnrlugunu 

...:ı 1 1 .. .. k t r . - • • 41 - buvuk kargaşalıklara sahne kıhp 

.uınn ar a yı.ıruvere e ra ına ba- . · 
'- d L. tr· ·· "l · k b. 1 ıı~r"· bır anda vok etmek ... 
.aın ı. u ı goru mıyece ır ver~ ....- ua 1.lı& · 
oturmustu. Nihayc·t karı~ı bir vere 100 Dolar 132 025 lote ına..<-0ıılugun Türkiyede oy-

ya, Rum meı.Jıebinde buıunan Dev " • ı Selmaslı Net·efkulu efendiden de mez. 
Jeti Aliyi' t<"o•a»nı ısyaııa te~vik: • Farisi okumu~tur. Gülistan Vt' B0:;- - Ah' nerecie 0 esi<' 
ettikleriııdcn, bın ıki yuz otuz altı ~ •J. ltan'ı, Müsne\'ivi iıemel" ezbere bi-

1
ler? .. Musiki de bizi111 

larılııııuı Rum Vaka.'1 denilen h;,. . . :i :!il lır .. Kaanıden Şevh Sadhe. Mevla-! daydı ..• der. 

ili..<ti, lakin gözleri etraftaydı, ve 100 J'n:. nadıgı rol bunlardı. Masonluk ne 
bir~ıni aradı<>ı belli~<li. lOO Lıret olur"3 olsun Türkiı·edc haıstiyan-

~ J 100 İıVlçre f"n:. 2P.8871 1 k k y· k ı· 
Lakın Lütfi dayanamadı ve hid- 100 J'lcmn arın ·aı :nma.ı. ..r - mpara- dise hu.;ul buldu. 30 iKi!\ OKA:-ıtıx 1941 Per~eınbe na Celiıleddini Rum iye: Emreul- ı Mesela, Cemll Bef 

100 
..... -..... torlugunun yıkılma:;,na vasıta oL 

dP1le yerinden kalkarak karısının ._,........,. 
yanına geldı. Gözlerinden ate~ fıs 100 Belp mu~tu. 

Rusya devleti bu meselede Fran ~.00 Program J9.l5 Konu~nıa kavsden Ruh il Bağdadiye kadar Şedaraban Saz~ ~aisırıl 
su ,.e İngıltere ile ittifak edip De,·- 8.03 Ajnas 19.·ı<ı Ajan' bütün İran ve Arap meşahirinı fi- fendinin Rast !><'Şrt" n 

1 
8 18 Müzik 19 45 l\o1tizik 1 1 b -" Jeti Alı) e, st:kenesıne ordular sev- ..... -, · 07.of arını ilir ve tanır. Mualla- san aganın Zavil ~ı· · 

lıırıvordu. ıoo Drahmi o PP"I~ Masonluk, bt·kta,i tarik.;; tın in ve 

~Demek """burada ha. Bı: ke- • ıoo Leva Je2:!5 bu mua>.wm teşiuı'1t:n elıııu<· bu o... E\. kadını 2U.15 R;~dyo Gaz. iJ1 
kL.<fıp çalı,.,tıgı h"lıle Ruı;y 0 , İn . 12.30 ProKrJnı 20.45 Mu<ik katı Sab'ayı ona sorunuz. size devrini. Şernaz peşrt'' 
giltcı.·e, Fransan.n e.I altından mu. 'ı 12.33 Miizık 21.uo J\liüık · kürsliden konuşur gibi anlatsın. Jaklaı·ına kadar varsı$ 

100 CU. ltnııntJ lunan Osmanlı İmparatorluğ<Unu 
lime ıstemem. Sus. liıkırdn ıste- 100 Peçeta 11.N'Jt 

1
- -.- elıne ge<;;rn.ek ıçiıı b<:ktaşiy•n o· 

mem, inkıir edemezsin! f,lıelım ve - ·- c:~ğil~ çarpı.şm1ya ve onu ya dev- avenetı s~bılt' Rum ıoyanını bir 12.50 Ajans 21.:ıo Konuşma Aruz vt>zinlerinı gayet iyi bilir. J hepsir bilır ha! ö,vl< t 
icat'i delillerim \'ar E•aım ~• 'FaiıYila• 

Hemen kalkt,lar ve bir taksin 
ırtJacJ,Jar Otomobılde Lütfi yine 
hıddetinden söylenm<·ğe basladı: 

Ergani 
Sivas - Erzun1m 2 

> > 3 

• • 

20.-
19 45 
19.46 
19.51 

=================~========== 
BÜYÜK TARlHl ROMAN No: 119 

--=-== Yazan: M. Sami Karayel ----------
Sokullu, Belgrada,bır konak me-1 mınız kanunu üzre bahşi;; ve te • 

safeden ... Sult.an Selıme bir tez.kere r.ak;kılerıl~. mübarek kelamı teri-
yazdı ... J) le. ; fınızden ışıtnıck b<:yi.nlerinde iı. -
- İn~d"IJah Allahürrahman mer- deli mukarrereleridir. 

hum ve magfurun cen;.zesile vardu Yani cümlesi verilsün, makou
gumuzda o takı hüma; un önünde lü hümayunumdw· demeniz i>ler
çardakı sayeban kurulsun ve İs· !er. AlelhuslJ.> yenıçeri taifesi i • 
tan bu .. ,"" g~len yenı tahtı devlet çinde rıca1ullah mukarreroır ve 
tuglar ma.be,nındc konulsun ki k d. - k 1 merhum ve ,;;ağfu.::- leh belkı Su!- a ımı anun arı çavuşları elleri. 

t S 1
. ,

1 
I nı kaldırıp ocaktan geçen yoldaş-

an c ı r anuna mu\•esser o· A . 
1 

·f 
1 

. · . I !arına ve 1 Osman padL,ahları . 
up tc rı ey e dem4 ıdı. Devleli.ı . .. · . 
"~ 

1 
.
1 

.
1
. L· na dualar ed?p cumlesı anım de-

"'"a ı e cu usu • umayun buyu • . . mek kaıdei kadımleridir, ve hay. 
rup erkanı de,•Jet bendeleriniz ·· be k d ru ve re et ahi bundadır. Ba-
yolluyur ca payei serı'i ıaltana- dehu ceı.aı.e namazı kılırup tazi -

ta yü7 siınip ~rn< hal kLI tai- yet i\-i tamnnı olup r-rtesi divan 
fe>.ı •'tı<addı:.. c.ıcn ccdaC:.ı &:ı;a. içrruoe olup erkanı devlet tehııi -

türlü defie muktc'>.iır olamadı. 1 l3.05 V.ızık ıı.45 Muzik Jlatt.ı arapta. farsça ve osmanlıca lenıez. Hepsıne ait ıe 
NihaYPt P•l. 18~6) senesi Nisa-ı ı 3.w :-.ıu,ik ıı.ıo Aj'"" 'h t 1 J{eııil : J8.03 r.ıhlzik 22.4 1 

Muzik bır \'Ok kaside. gazp] ve rübaileri, a ıra ar anlatır.. ~ 
letlr beraber y kml\·a >eyahut Ni. 

nında Ingı\tcre 1-'ran~a, R \ ,1 • ıf.JO Kor uşoa 23_25 Yarınkı pro. 1 .!\iünacaatları. nait.Jeri, fahriyeleri, tile kanun çalarmış .. 
nın Peter:-ıburg'<la ta1ı.zin1 eyJedik- 18.40 Müzik 1 :!:.ou Muı.ik hic\'i~·e1eri. mrrs ~·p}eri. cülüsi,~e- \·ardır ki, -rncı..eıa St:1 

==~~-::--=o:=='-'--'=--==--='-~~~.::....-====================================================================================·== <Bir sebeple gücerrııııs' 
J yet için payeı >enı·ı ızzete iekraı Emri cülus butaral oldu. Hemen So.kullu, ne ded. iyse &lırn Sani 1 di. Babası ,.,·ırıc girer gibi yürli. na · Söyle Sultanıfll fıf 

7.aınıcedit. hürrıy<'l ve mii~avat fi· 
kirlerıit' O;manl. İnıpaı atorlugu 
.dahilınde bulunan hıristı) an ana· 

yuz sıinıp hıl'atler verıil'. muıatlar. hakıını ma·lıkunı etmek- hıçbmnı yapmadı. Ordu geldi. Ka. yordu. san•"• güftelı Yegiıh 
Sultan Selım tezı<ereyı aldı. Ho. tır. nuninııı cenazesı ortJya komıu. Yençerılt·ı büsoutün hiddetlen.

1 ~arı dinlerken gözle~ 
ca Ataullah Efendı ile lala>L Hü- Dedi. Hocalar dualar yapt.J.r... Selim diler, ba~ların, >allı\arak arka•ın- eııdiııden geçer ve rı r/ 

1 
seyııı Pa~a.,·a, musahip Celal Beye Sonunda pad~ah.n izzetinefsi- Sani tahta çık!. dan bağırd.lar: · husla çok e&ki maziler:~ 

ı dan.,tı. :i\lıizakere etti: ne dokunacak bir cümle de .wku- Kanuninin cenaze namazı kılın- _ Biz seni a\'lıyacak yeri bili- ra da. ona aıt hatırıı /J. 
Ataullah Efendfyi çagırttı: yordu. dı. Sultan Selim, df'det erkanını riz... şarkının kınıın için 

- Paşa hazretlen bır tezkere 
gönderip bu veçhile olmak müna
siptir dt:rni.:.;ler, siz ne deı·siz? 

Dedi. 

Selimi Sani, Lala Hüseyin Pa • ve halk. selamladı. Otakı hümayu- Artık başka bir iş kalmamıştı. anlatır.. 
şayı ve Celiıl Beyi de çağırdı. Lıi- na doğru gitmiye başladı. Niışın bir an evvel İstanbula gön- Meşhur Valsler. pcrt 
la Paşa: 1 İşte o zaman, ortalıkta ani bir derilmesi ile uğra.~ılıyordu. Niı§ men, Çardaş gibi # 

- İstanbulda oturup buraya 1 velvele koptu. Kul taıfesi bağrı- bazı vüzera Vl' ricale tevdian Is • niler onu hiç aÇ'Dıız .. · 
gelmesek ne derlerdı? Bir tedarik şıyorlardı: tanbula vollandı. Büyük birader: 

Ataullah - .,.ıııL" dahi mi edel'lerdi? - Biıim kanunu kadimimize istan.bul teessürle Kanuninın ,· - Teyze!· Bu .. B. 
1~ _; 

Ve tezkereyi okudu. 
Efendi her ~eyde keııJı 

faik gö>terrnek i>terdi. 
tezkerede Sokullu: 

nüfuzunu ~~. Celiıl Bey de: riayet olunup bah~ı~lerimiz söy. cenawsıni beklıwırılu. Namazını lıur hır senfoııısıdıt, . ·' 
Husu~iy Je [S. JV'. 

- Evvel zamandan bir söz işi - 'leşilın~tir. Nice olacaktır? Ebüssuut Efeı uı k Jdırd ve cami· tınnsıd r. gtcesıd:ir, ' \ 
. ı tilivordu. Vaki imış. Mesela Al Durmadılar, vüzeranın yanları- inin yar. na gı>muidu. dir, bu Veber"ndir b~~ 

- İstanbuldan gelen yenı t~h-ı · b Osmanı saltan tahtına geçmez, na koştular: istanbulda teessuı ve lıeyecan dir bu Bah'ı • :r, ~ 
tı devlet... d d 'b b' ı ıademk. Koklici altından geçmi- - Niçin böyle eyledıniz• Aınmn e\'am e trke. BP!gratta daha gı ı ır !)l'V <ov et 

den ve merhumun: "1 y~. Gerçek ımi~. Ve on '."'ülük ha.! sonra zahmet çekeı,-iz, yine su ·h hala balı.:j~ ve teıa kı ıht..rasları " Va la~i. kı uı 
- Belki Sultan Selim Hanıma zır olacak bu mukavvelatı dağda- bıı olurm. lmdı Edırnekapısında lrükü"Tl stlrinoı du. sur benım lıc '13 f 

müyess~r ulup... ğadır. veva saray kapısında yine sız bi- SuJtaıı Selı~ ın etrafındakiler bildıgım vi e\f•rıll' 
Deme>inden bahsediyordu A. Selimi Sanı, bu mütalealara kan zim>iz, hayır ola, Soku !uya, Kanunınin ·enı~cıi taı- acr u ·ur1r 

taullah Efendi bunların hı<'birını d Sokullur un arzıı:;una muhalif Df!diler... Bu mühım bir yenı- fesı de Su tan Selimle beraber J?• Aıan.< haberlerın 
nazar cl;kkatf! alm.adı.· k \" l 1 ke rd il ı· J Y • • < • 1 r•t e yenic,,nkrın ha- çeri tehdidi idi. Sultan Sr·liır, bu en Hı ~e · •.. ıyo u. er. ngı z v 

ı ıcKt1lt. lııL n.1yınc:t \'t:Jıııedı. ~rü.1tü1~re> hic_- ehernmıvet \e ın._,.. ı~vaımı .. -ar) (De a u 
6 

aL _ı~r , •• 

1 RU6 dil·; iııtemişti. Padışahm. bu iradt'6ı u-ıtu:M. -·-+afa pa~a. 'karaya döktügü ali 1 
1 'o.. ·· k"' 'l\irk donanması "'" 

dilberleri ... ~ermt u.tun .., 
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1 
A d . . b f Amerika maliye 
arm enemesının u- nazırı GENERAL . 

ün yapılması muhtemel Bu arada ayandan W angeııberg 
maliye nazırına şunları sor.muştur: 

ETAKSAS 
Tecrübenin yapıldığı akşam ışık 
sızan evlerden ceza aknacak 

Bize bunları kfir ve zarar hesa
bına geçırilmesi lfızım g.ekiiğini 
söylcmeğe mi hazırlanıyorsunuz? 

Morgenthau ıbaşile taroik ederek: 
cBunu her zaman söylemege ha

zırım• demiştir. 

Kimdir, neler yapmıştır? 

Vaşington, 29 (A.A.) -Amerika 
ordusu Genelkurmay Reisi Gene

Şchrım ızde yapılacak olan hava Dahıliye Vekfilet_i Seferberlik U. ral George Marshall, dün matbuat 
arruzlarından korunma tecrübe- Müdürü Hüsamettm Tolga da ıbu konferansında İngil~renin Ame

·-·-··ı ın bugun icrası çok muhtemel sabah Ankaradan ~rimi~:. gele- rikada cKira 've ödünç• ~anunu 
ulunmaktadır ve tecrübenin sa- cektir. ~~ky~ '?· .Mufett~şlıgı, :IDm- sayesinde göreceği yardımla Alman 

Yakında bir de aktif tecrübe yapılacak 

a l yın saat 9-11 arasında, gece niyet Muşavırı ıle Edirne Em- -1· -.:ı~b· l n;;.· • •• 1 . . .. .. yayı mag up = ı ec'"6ını soy emış 
saat 20-24 arasında yapılması niyet ve Seferberlik Mudur- ve şunları ilave etmiştir: 

k muhte.mckiir. Bu husustaki leri ve Jandarma Komutam Alınan bütun haberler, Bitlerin 
n hazırlıklar da dün ikımal olun- tecrii-bede hazır bulunmak üzere İlkbaharda İngıltereyi istila mak
U-;tur. dün şehrimize gelmışlcrdir. Bu sadile bütün l azırlıklan yapmakta 
Gundi.ıı.ku tecrübede sokaklarda- tecrübe yalnız pasif olacak ve ya- bulunduğunu r.öst0rmekkdir. 

. halk en yakın sığınaklara cKo- kında bır de aktif tecrübe yapıla- SOVYETJ,J-:RE l'APILAN 

nma yerleri> ne gıdeccklerdir. caktır. . iunAC'AT 
e~ sokaklardaki tekmil ışıklar Diger taraftan pasıf korunma VR1dncton, 29 (A.A.) - Amerika n1r .. 

· d if l · ·1 rd Jeşfk Devi ılrri harl<''Ye nazın llull, 
ndurülccekt:ır· Ev ve du""kkanlar- cıkiplerın e vaz e a an ışçı e en Sovyetler Blrtiğlııe yapılmakta olım A-

a da ışıklar maskelenecektir. Ha- bazılarının yevmiyelerinin çalış- merlka lhracahnm Almanya lehinde 
f bir ışık sızan yerlerden para ce- tıklan müesseselerce kesildiği ve- millılm bir a.'.lkeri yardım t~kfl etmesi 

ı alınacak ve aynca mahkeme- yahut ta bunlara müsaade verme- kart miktarda olmadı.ğuıı bey~tmda 
ede verileceklerdir. dikleri görülerek Villıyetçe hemen blldlrmlştır. 
Diğer taraftan ekiplerde çalışa- mezkUr müesseselere dün tebliğat ----ö----
k olanlar da alarm düc.lüğü çalı- yapılmış ve kat'iyyen yevmiye ke- Samatya kraliçesi 
ır çalınmaz muvazzaf oldukları silmemesi, mezun addolunmalan 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ueneral Metaksasın memleketimiz i ziyareti esnasındaki bir resimleri 
erlere gideceklerdir. bildirihniştir. 

ilk tetkikat neticesini muddeiumurnl- Ölümünü büyük bir teessürle 
sebebinin tesblti için morga naklettir- haber verdiğimiz Yunan B:ışvekili 

lldfıl,._,OSt yunanistaDJll büyük bir kaybıJm.1:!n sabahki Vntlın. gazete i, morgun General Metaksas 1871 senesinde 

(B t rafı ı inci sayfada) Milli Yunan Bankasının hiunetine ılk tahkikat neticesınl mildee!umumı-
Kefa1onya adasmda diinyaya gel· 

aş a Jiğ · d dı · · tt kil j A miştir. Metaksas yiiksek askerlik 
Ü ld ~ · · d ··d·· l .. ğ k d e gön er gıru ve cese e rta razı 

astalığın bilahare remi o ugu gırmış ve ora a mu ur u e a ar bulunduğu netıcc ini blldirdıgını bunun tahsilini Potsdam askeri akademi· 
bC'yyün etmiş ve doktorlar tara- yükselm~tir. Mumaileyh Yunanis- üzerine tahkıkat.ı idare eden m~dde!u- sinde l apnuştır. 
ndan gösterilen bütün gayretlere, tanda cKuru i.ızüm> ismindeki kıy· ınuml mua\lni Edibın ıncs'ulleri aramı- 1912 _ 1913 senelerinde hareket 

ihtimamlara rağmen Başvekil bu mettar teşekki.Jün mü<?ssisidir. ya başlıyarak Katımının 20 gUn yattığı dairesi miidürlü«ündc bulunan 
6 anlaşılan Ortaköy Şifa Yurduna gidip .. 

sabah saat ,20 de vefat etmiştir. 1938 senesindcl Milli Yunan Banka- muessc enin sahip ve müdürü doktor l\1etal\SBS, 1915 te erknnıharbiye 
Majeste Kralın Elen Mılletine sının reis muavinliğine tayin edil· Ahmet Asırn Onuru dinlediğini ve has- reisliğine gelmiş, fakat bir müddet 

Beyanatı miştir. Bilahare Meta:ksas hüku- t:ıhanenın mü hnde roporlarıle h talı- sonra Çnnakkalede Tiirklere karşı 
Atina, 29 (A.A.) - Atina ajansı metine içtimai muavenet nazın sı- gın evsafını tetk k etut;ini, muc enin, ynpılau harekete mulınlcfcti do_ 

~-blig~ ediyor· fatile ış· tirak etmı...+ir. 1939 da Mil- kızın iircıniden oldu •unu idd a <'Ylcdı-, la:nsile istı"fa tm• t' 
lot." • •r ğini ve bundan sonra Kır kcıyan ve · e ış ır. 

Yunan kralı Yunan milletine hi- ll YunanBankasının Re"sliğine in· doktor Hildnverdin n de ifadelerinin 1917 - 1920 seneleri arasında 
tabcn aşağıdaki beyannameyi neş- tihap edilen Alcksandr Korızis yeni tesbltinc uzuın görüldu unil yazmıştır. • l\letnksas mecburen Yunanistanın 
retmiştir: vazifesile meşgul olmak üzere na- Diln bu hususta maluma.tına ınürnca- dışında kaldı. 
Beş sene benim yanımda sürat zırlıktan istüa etmiştir. n! eden bır mu~arr.rimize Islnnbul Cilm Metaksas Venizelosa ve onun 

huriyet milddcıumumtsl Hıkmet Onat t k" tr~· . h l"f · B"I 
\re feragatle memleketimi idare e- Memleketimizdeki Teessür şunları soylcmiştir: a ıp e ıgı sıyasete mu a ı tı. ı • 

niz, kara ve bilhassa bava ordusu 
kazandırmıştır. 

ZİRAAT SAHASINDA 
Ziraat sahasında da müteveffa 

Başvekilin gösterdiği gayreti teba· 
rüz ettirmek için birkaç rakam ve· 
relim: 

l\letnksasın iş başına geldiği 1936 

da Yuanistanda ekilen toprakların 
tutarı 219,9500 dekardı, Bunun 
835447 dekarına buğdny ckılirdi. 

Halbuki 1939 senesinde bu ınik· 
tar 935,389 dekarına buğday ekil -
ıuck şartile 25,891,400 dekara çıka· 
rıhnıştır. Aradaki fnrk ) üzdc sek· 
sen nisbetindedir. 

Zirai mahsuller ihracatı yüzde 
yimıi altı nisbetinde çoğalmış, it· 
halit ise yüzde elli azalmıştır. 

DIŞ TİCARET den, aydın ze:kasile devlete verimli 29 A.A ) k c- M.ıkamunıza bu kadının ölilmil- hassa Yunanlıların Anadohıya yap 
Ankara, ( . - An ara 

faaliyetinin damgasını derin bir nün şüpheli olduğu hııkkındn vukubu- hkları taarnıza itiraz etmiştir. Me- Harici ticarette büyük bir teza· 
halkı Meta-ksasın vefatını radyodan t k A d 1 1 y 1 k ed" 4 Ağu t !936 şekilde tatb~k etmiş olan, milli duy- lan bir ıhbar üzerine fethi kabir yapı- a sasın na o uya yapı an unan yüt görü me t ır. s os 

guyu canlandırarak düşman entri- öğrenmiş ve bütün Türkiyeye ya- larak ~et morga naklcdilmıştır. Bu hu- taarruzuna itiraz ~en yegane Yu· ile 3 Ağustos 1938 tarihleri arasın. 
kalarına .karşı cesurane vaziyet a- yılan bu haber derin bir elemle ı;ustaki tahkikat morgun verecefi rapo- nan Generali olması şayanı dikkat· daki ihracatın ithalata karşı nİtl • 
l karşılanmıştır. ra göre inkı5af edecek ve ortada suç o- f b~ti kıymet olarak yi.izde 61,68 den 
an Jan Metaksas, Yunan tarihinin up olma ı µ ııncak bu rapor muhteva- ır. 

ebedi simaları arasında yer almak Bütün Türk milleti bu acı günde ile anJnş.ılnbllccekt r ve bittlıbl ancak K1'al Kost:mtinin memlekete yiizdc 88,74 c çıkmıştır.Bu te1.ayüt 
üzere gözlerini dünyaya kapamış- kardeş, dost ve müttefik anilletıin 'lundan sonra - cger varsa - ortlıda bir dönmesile Mctaksas ta memlekete savec;inde ticaret bilançosunun 
tır. elemine candan iştirak etmektedir uçlu aranacaktır. Bugiln (dun) bir sa- döndü ve serbest fırkayı te~is et- l!\38 de ka~·dettiği açığın 1.37 nis • 

Ankara radyosunun Spikeri te- bah gazetesinin yazdı glbl, lı nüz ne ti. 1923 senesinde Leoııardopulos betinde azalmısfır. 
Hatırasına S<tVgı göstermekle 

bugüne kadar siyasi ve askeri sa
ha 1 arda olduğu gibi amele ve zira
ata illlüteallik ıslahat sahalarında 
ve aynı zamanda milli gençlik teş
kilatı sahasında da eserinin, daiına 
ayni heyecanla takip edileceğini, 

tnılletimP temin ederim. 

·· d t"tr' b" l b morgdan rnpor gelmi • rro de hC'r hangi Zar!!alıidis isyanını tertip etti. l\fu· l\1etaksas hiikumdi deniz ticaret 
essur en 1 ıyen ır ses c u acı bır doktorun lfndco;I nlınmıştır. Bunlara ~ 
h b · rd"kt ad · vaffok olnmndı. }'akat nıiicuddcde filosunu 18 ''eni vapurla tak\•iye a erı ve ı en sonra r yo neşrı- mutallik vcrlen haber tamamen asılsız- .. 
yatının bittiğini bıldirmiştir. dır. Rapor gclmed n cvv< ı biz bıle or- devam etti ve 1926 senesinde ha • ctmistir. Diinyada 9 uncu gelen 

tada bir suç ve suçlu bulundu <unu bil- şında bulunduğu fırkanın reisi sı· Yunan ticaret filosuna mensup ge· 
mPyiz kı bir g :retcx-i bunu oğrenmı o- fatilc kabineye nıiiıınknlnt nazırı miler Ncvyork ile Pire arasanda Bütün akşam gazeteleri, bu acı 

haberi siyah çerçeveler ve büyük 
başlıklarla bildirmekte ve dost bil 
yük Elen devlet adamının 'l'ürk
Yunan dostlu 'J'Unu sıkılac;tırmak 

Yeni hükfunetimin reisi ve aza- h d r tt 
la -t ff ususun a st:r e ı gavretlerı 
rının şimdiye kadar mu eve a- ~...ı t e.kt d" 1 . ycrue m e ır er. 

nın uzun zarrandanberl mesaı ar· liiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._ 
l l:ırı bulunmaları, bu eserin 
ta ıb.nde devam edileceğinin en 
k<ıt'l zı.manıdır. 

Romany.nın 

Berlin sefiri Milletim ile beraber tahtım etra
fında sıkı bir surette birleşmiş bu-
lunan ve ayni zamanda milli haya- Berlin, 29 (A.A.) - Stefani: 
tunızın son şerefli sahifelerindeki Romanyanın Berlin sefiri Gre
fe\'J.:alade değerli misallerden il- ciano, hükCtmeti tarafından geri 

harn alan nazırlarım Yunan ordu- çağırılmıştır. 
sunun şeref meydanında takip et- • Horla Sima Kaçtı mı~ 
tiği kahraman ve muazzam müca· Belgrad, 29 (A.A.) - Reuter: 
delcyi fedakarlık ve ferağatle sona General Anton~'nun bir ka-
erdirecckler ve emin olunuz mu- rarnamesi mucibince bütün Ru
zaffr bir neticeye is'al edeceklerdir. men pasaportlarının sahiplenmem 
Bütün Yunanlılardan şimdiye ka- leketi terketıneden evvel hususi 
d r olduğu gibi disiplin ve vatan- surette vize edilmesi l.izım gel
pervcrligin ayni parlak delillerini mektedir. Bu tedbir diolomatlar 
gö termelerini isterim. hakkında da tatbik edilec·ektır. 

Allahın ina) eti ve milletin kuv- Görünüşe gore bundan maksat, 
vet ve iradesile Yunanistan ebedi Demir Muhaf .. lnrın isyan teşeb
Yunanistan yaşıyacak ve büyük ec- büsüne iştirak eden ve hüktlmetçe 
da ımıza ve kahramanlarımıza la- aranılan bazı kimselt>rin ecnebi 
Yık hır ~urette muzaffer olacaktır. memleketlere lkaçmalarına ırnani 

Yeni Kabıne Te§kil Edild" olmaktır. 

P ı·na, 29 (AA.) - Kral Metak
sa an inhilal eden Başvekalete 

Yunan Bankası Umumi Ml dürü 
ıabı nnzırlardan Aleksandr Korı-
zı ' tayın et mı tir Y erıi Ba vekil 
avnı zama hariciye n 
d i.ızerine lnrak M t 

ı hu 

la-

Buraya gelen gaze e haberlerine 
göre Horıa Siına, tevkif cdilmemı 
"e R men topraklarından uzakl -
m muvn(f~k olmu tur. 

AL ri Rumen rnahf Pllerın 

k rny nun le 
mcktedır. 

Kral Mışc il \ Jide kıaliçe, s
van hareketi esnn ında ölen askı 

nescu, 

labilsin. Bu haberi tekz'p cdrbıllrs nlz.> olarak girdi. srfM-1rr inn etnıekteıHrler. 
Bu husu tn en snlfthıyrtll m kam olan . 

mildd.,ıuınumnı ln yukardak! bcynnn-1 l\Ietnksns 1928 seçınılcrinde de 
tından da anlaı;ıl cagı vcçh.Jc K tınının 1 muvaffak olamadı. Pakat 1932 de 
ölümü etrn!ınd kı c'il'nr hrnı • kalkma_ tekr:ır l\leclise girdi. } unan!ılar 

(Bnştarafı 1 inci sa~ fada) rrıştır. Morgun otopsi net "I:' mi bil- Az zaınnnd:-Kral İkinci Jorjun iti· 
dU-ecek raporu me cleyi nydın1atıırnk- madını kaz:uıınış olduğundan, 1936 
tır. Bundan evvel şu veya bu zat hak- . . . . mermilerının yağmuru altında İtalyan
kındn nahoş bazı zanlnr uynndır bil"<'C'k senesınde J(ral ke.ndısıne yem re· lar geri çekilerek kaçmıslnrdır. Bu ta
mahiyette ve bilhassa asılsız habC'rler jimi kurmak '\'nzıfc ini verdi. O arruz esna ındn 4 İtalyan tankı tahrip 
verilmesi doğru gorillmemektedır. tnrihtcnbcri Met.aksas mesut bir edilmiştir.> 

hale getirdiği memleketin ve mil- Nezaretin beyanatı şöyle devam etmek 

DERNEDE 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

nize giden derniryolunun üzerinde 
kain mühiın bir ŞC'hir olan Agordat
ta mukavemet etmeğe karar ver
dikleri anlaşılmaktadır. 

Diğer cihetten İngiliz motörlü 
kuvvetleri ile piyadesi Agordnt'ın 
etrafındaki O' 1 rda İtalyan mev
ıilerini muhasaraya hazırlanmak

tadırlar. 

Z:ınnedildiğine göre İtalyan ri· 
catinin sürati İtalyan kuvvetleri a
rasında bir karga .. alığa sebebiyet 
vermiştir. 

Umm - Hngor hudut k:ırakolu
nun şarkın , Eritre'nin cenubu gar
bi kı~mına doğru giden 1500 - 2000 

kışili:k bır İtalyan kolu pek fena bir 
vaziyette bulunmaktadır. İngiliz 

cüzütamları tarafından sı

Pvam eden bu kol 
h udu civarın Sctil 
ni takip eden ye ane 

rıcat etmektcdır. 

Mclbou ne, 29 (A.A.) - lI rbı e 

tcdir 
Jetinin başında idi. <Arnavutlukta !kumandanlığı deruhte 

METAKSASIN KUltDUt.U ettiğı gündenberl yeni başkumandan ııe· 
REJİM YUNANİSTANA NE neraı Cayallero'nun elde ettigl ycgfine 

KAZANDffiDI? ~tice bol bol İtalyan kanı dökmek1en 
Müteveffa Metaksasın 4 Agu~ stos ibaret kalmştır. 

l 
Yunanlılar cephenin cenup mıntaka-

1936 da it l»aşına geldikten sonra sındn bazı sırtlan ve kasabalan ellerine 
kurmuş olduğu rejim beynelmilel geçirmişleddr.• 
buhrana rağmen azami gayretler 1 Atina, 29 (A.A.) - U~um1 emniyet 
sarfiyle yepyeni, l"nnlı ve dünya • neuıreU tarafından 28 ikınclkılnun ak-

.. ·· h . . . . pmı neşredilen resmi teblığdc söyle 
nın bugunku a val ve şeraıtı ıçın- . ktedl 

. . . d . . dcnılmı: r 
de lruvvetını, ıra esını ve gayret._ Düşman ta)'J'areleri, Se1A.nlğl bombar 
ni bir kere daha isbat etmiş olan 

1 
dıman etmişlerdir. Askeri hıııtahane 

genç Yunanistan meydanıı gelmiş- hedef ittihaz edilmiş ve bu binanın Us-

t. n··rt buçuk senelik t "k(ı t tüne bombalır ablmıştır. 
ır. o ıu me Hastahane personelinden biri ölmüş 

reisliği hayatında Metaksus mem· 
tür. 

leketine ne kazandırmış diye me· --------------
rak edenler aşağıdaki malumata 
bir göz gezdirsinler: 

ASKERi SAHADA Dahiliye 
Vekilimiz 

Metaksas kahıııesi iş bnşma ge
lir gelıı~z kara, d niz ve hava or
dularına, cslılıat \'c teçhizatına do
kuz mit- u drahmi tahsisat ver _ 
oıişti. Son senesi 2 a r f 1 n d a (Baş tarafı 1 incı sayfada) 
ise mmı müdafaaya konan tahsi - yiıksck direktifler hunu icap ettir· 
sat on iki mil~ nr drahmi) c baliğ mcktcdir, unutma) Jll'IZ. 

olmu hı. Ağır mcsuli)et duygusu altında 
A kcrı mil • te cllhi \e ku\\eti diğer vazife 

letınc, ord u a ıı bü)uk hizmeti nrknd. şlaıım gibi sizm de dikkat, 
kcndı ııdı 'er 1 ıctak n mud~- j a) ret 'e şcrcf ınize inanmakta bu. 
fan hnttmın ın ıdır. M k n 1. hı) orum. 

-------<>- tal ani rın onü ı b ) un dık· Bu inanmada beni tek ıp etme· . l lcrı kU\ Htli muı.I mck zin clınızdcdır. 
Alman adhye nazırı öldü ettirmist r. ~ zi )t:ni ifrl riniıe doğıu 

B lın 29 AA ) · Al- !\I t k m k bur. dan uğurl rl t n nıllcte '\ e 
n h ıı iletin çok a7.iz 'e Bıh {ık Şefı e 

r ı olan öde\ leriınizde mu\ af • 
f k olmanızı dilerim • 

Fevkalade 
lçtıma 

(Bq tarafı 2 m:: :ıuyfada) 
hattı .ihtiyar etmekle Vilki ve rti-

ıMetaksas Yuoaı 
istan için, milli 

bir lcahramandu 
fekaa Amerikanın omuzlarına iki 
yük ~en tahmil ehnek istemi • (&ştarafı 1 inci sayfada) 
yorlar. İııgiltereye yardım şu ve.. milli birliği feci bir şekıldc ıhla 
ya ba şekilde bir gün Amerikayı etmişti; diğer bütün parti sr. er 
harp çarkına parmağını kaptırmı· ve hüki'ımet adamları da, alnı pc 
:. ·' sevk.ederse hiç olmazsa ynlnız litikacıhk hastalığına kapılara! 
Avrupa cephesinde mücadeleye millet ve devleti unutmuşlardı 
mecbur kalınmalıdır. Yoksa hem General Metaksaa evveli, bu has 
orada, lıcrn Asyada iki cepheli Av· talığı tedavi etti. Ondan sonra, 1\1 
rupa ve Asyalı bir harp temenni tak as, Yunan Milli Müdafa:ı ı 
ye şayan görünmemektedir. yeniden tensik ve takviye etti; da 
Diğer taraftan cümhuriyetçile _ bili siyaset kavgalarile maneviya 

rin tadilinde istenilen diğer bir tı da maddi vasıtaları gibi 2aıfla 
nokta da bu bapta Mister Ruzvel- nuş olan bir ordudan, bugün İtnl 
te verilecek fevkal8de salahiyet • yanları Arnavutluğa tıknl an kuv· 
lerin iki su.eyi- tecavüz etmt·mesi- vem bir ordu ç.ılrardı; memlckett 
ne matuftur. Filhakika Ciimhur- tesis ettiği nizam ve intizam sn~ c 
reisi verilecek sallllıiyetJeri behe· ı;inde birçok idari ıslahat yaptı 
mehel kullnnmıyacağıın temin et- Ynnanistnnı dahili harp uçuru• 
nıiştir. Fakat muhaliflerin guya 

1 

ıııun~an kurtarıp her sahada te • 
bir nevi Diktaför ve Führerlik ha· :rakkılere ulaştırdı. 
,•ası estirecek gibi göstermek is •

1 
Harici siyasette, Türk ve İngili 

tedikleri bu temayülleri baltala • dostluklarına en yiiksek kıymet 
nıak veya hiç olmazsa kısn ıuüd· vermek suretile memleketine yap 
detlere hasretmek propagandası tığı büyük hizmet meydandadır 
yapılmaktadır. Yunanistan, şimdi, bir taraftan in 

Dün gelen telgraflara göre, bu gilterenin yardımile harp ederke 
tadilat hususunda gorüşiilınek ü- diğer taraftan da arkasını Türki 
zere Beyaz Sarayda fevkalade bir 1 yeye, Türk dostluğunun teşkil e 
meclis toplanmıştır. Bu toplnntıya tiği emniyet kalkanma da)aını 
Hariciye ve Mali~~e Nazırlarile bulunuyor ve bu sayededir ki Se 
l\ledisin demokrat , e cümhuriyet. Hiniğe inmek azmiyle bir gece ya 
i fırkalar erkanı iştirak etmiştir. rısı müteveffanın kapısını çalım 1:\ an Hariciye l\lecli i de gizli lar, şimdi Avlonyaya dogru süriil 

ccİselcr aktcderek bu projeyi in • mü bulunuyorlar. 
cclcmektedir. l\letaksas, Yttnanistamn ınuknd 

Hariciye Naz.ırı (llull) projenin deratı Türkiye ile dost geçinnıiy 
Amerikayı Avrupa harhine hiçbir bnğlı olduğunu en iyi ve en sami 
\cçhile sürükleınİ)cceğini temin n~i b~r şekil~e. anlamı .olan ~~na. 
ctmistir. Bu kadar kati ifade pro· rıcalınden hın ve belkı de bırıncı 
jeni~ kudretini azaltabilir. sidir. O, bu dostluğu dört elle s~ 
Diğer taraftan lngilterenin elin· rılmış ve bunda da gerek Yunanı~ 

de bulunup Amerika borsalarında tnn, gerek Türkiye hesabına hı 
mali kuvvetli gruplarca satılacak h~t~ e~~.en~~ştir. Bu bakımdan 'a 
eshnın ve tahvilat hakkındaki mü. kıtsız olumu dostluklarına sadı 
zakereler de dc\'am ctmcktediı'. 'c dostlarına karşı 'cfakfir ol~ 
, 1iktarı malüın olmıyan bu mua- Türkiyede de, büyük bir teessu 

leyi de bir buruk aydanberi in- uyandımuşbr. 
me " k .. ks k . d T Hazine Miisteşarı Sir I<'ilip General Meta sas, yu e ıra 
gı ıı · · •t·ı ·1 d b' kahra Amerika Mnliye N:ızırı (Morgcn ve s~ıyesı ı ı ıarı e e ı~ . 
Tad) ile konuşmnktadır. Çok u· mandır. O, bu ~hram~~ .. ı~ı, :s Bı 
zama ve siirünccme, müstacel yar. rinciteşrin geccsı, yanı olunıun~.c 
ılıma ihtiyacı olanları fada mem· tam üç a~ ~vvel, sabaha ka~şı ~ç 

l b . ..b ı~ğa te, kendis.ını ve Yunan mılletın 
un eder sanı ırsa, ıraz mu a a . w 

n . . . tehdit eden italyaya karşı verdı 
edilmış olur. • 1 b h. ·ı· h .. h b . deki kati o tarıhi cevap a • u, ır ı am arp 

Ocak başı musa a csın . .. k • 
1 t i tir. söz.iyle göstermi tır. Yurc sı 

A"tler korku. uzca ynpı an cm • 
v~ fill ta süratle intikal etme- bir adam, böyle m1ithiş ve muaz 
na ya um bir mesuliyeti, uyku ser ,.n 

Jidir. _ • S"krii BABAN liği içinde, bu kadar soğukkanlı 
ffaHYrn a lıkla, bu kadar siikünct ve sckinet 

F--- d le kabul edemezdi. 

Gün ün için en Metaksasın ölümü, hiç şüph 
(.Ba~tarafı l inci sayfada) 

Güzel San'atler adamı, muhak
kak ki, medeniyetin ipckboceği-

dir. 
insanlığın ve medeniyetin terak.. 

kisi bu yaratıcı insanın elindedir. 
işte ıneınlekctiıııızdc (D) grupu 

ressamlarımızın, karikatüristleri • 
ıni:r.İn son sergilerindeki muvaffa· 
kıyetlcrine bunun için seviniyo • 
rl.12. Türk medeniyetinin yilrüdii
ğunü gôrdiiğiiıııüz için seviniyo -
ruz. Nasıl ki musikimizin dtınışu
na, edebiyatımızın, mimarinıiz1n 
sönUklüğüne matem tuttuğumuz 

.cibi .. 
Besim san'atimiz niçin bütün gü· 

zel san'atlerimizden daha canlı bir 
şevkle yürüyor? Ve niçin, musiki. 
rniz, edebiyatımız ve diğer güzel 
san'atlerimi:r. sayıklamada? 
Onları da resim san'atimiz kadar 

canlılandırmak için ne yapmalı? 
Muhakkak ki de,•letin ressamla

rımıza karşı gösterdiği teş' ik ha
reketleri, bir iki yıl içinde, hemen 
bir hayat ve canlılık yaratmıştır. 

şu halde de\•let babanın sihirli 
deineğile diğer san'atlerimizi de 
okşaması lazım. Fakat, bütlin bun· 
ların fevkinde, genç Tessaınlanmız 
asıl büyiik çareyi keşf t lcr: 
Çalışmak. A. ŞEKIB 

TIRYESTE 

yok ki, dost Yunan milleti ıçin 
büyük bir ziyadır. Fakut bu bu) ü 

Elenin kıırduğu ve hurp ateşiyl 
çelikleştirdiği Yunan milli ruhu 
onun açtığı nfer ~ohında ~tirli 
nıckte devam edeı.:cktir. ç,·nkii 
serin temeli sağlamdır. Mctnk as 
Yunan ruhunu, eski Yunan cfsu 
nelerindeki kahramanlık mertebe 
ine yükseltmiştir. Böyle selabet

li bir ruh kolay kola, bozulmaz. 
Dost ve müttefik millete nnıimi 

taziyetlerimi7..i sunarız. 
Abidin DAV ER 

-------------
is tan bul İkinci icra Dairesin -

den: 
Yeni köyde (Panaiyo kilisesi) Köy_ 

tbaşı caddesinde 25 No. lu hanede, 
ve Sıraservilerde Cevdetıbey apar
tunanında Cevdet ailesi nezdinde, 
!stınyede Köy;başı caddesi 437 No, 
lu köşkle Cevdet zade Ferit nez
dinde mukim iken halen ikametga
hı meçhul, Apostol karıst ve Hi • 
risto kızı Tarsi Apostolidıse: Ev
ripidi Coninin 11/11/341 T. 13119/ 
604 No. lu Beyoğlu :üçüncü notc • 
rinden resen tanzlın edilmiş se • 
netle zimmetinizdeki lbin lira nla. 
cağının ma masraf ve faiz tcdiyesı 
hakkında yaptığı takip üzerine 
gbndcrilen icra emri ikamctg.iht 
nızın meç.huliyeti hasebile tebliğ 

C'dilememiş ve mercii tebligat 
bir buçuk ay müddetle ve iki ga 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) zete ile ilanı surtile ifasına kar 
tarlan da propaganda nümayiıleri 

\ ermiştiA Wm tarihinden itibar 
yapmışlardır. Bu faşist rejiminin 
İtalya dnhilinde pı-opagandaya bu borcu bir buçuk ay ıçinde 
muhtaç olduğunu göstermektedir. demeniz, ödemediğiniz veya tetk" 

Roma, 29 (A.A.) _ Veliahta, İ· mercii veya temyiz veya ıadei m 
hakeme yolile icranın geri bırakıl 

tal;\ aıım harp lınrici knldığı müd-
det znrfıııdn ve harbin başlangı - ın, sı hakkında bir karar getirm 

d mi k t . h diğiniz takdirde, cebri ıcra yapıla 
cm nn onra me e e ın garp u. 

d d d d l k d cağı ve mal beyan 11da bulunm 
u un or u nr grupu uman a· . 

ıf t l d.. .. h' tl d nız lüzumu hakkında 940/1883 No 
nı a 1 e gQr UJ.'1.1 ızınc er en . . . . ~. 

d 1 bii k it 1 k ri . 

1 

lu ıera cır.rmın teblıgı rnak mm 
a\l en vn a ) an ns e nı- ka" lrnak .. .

1
• 

m ol n Sn,oie ni nnınin koınan- ım 0 uzere 1 un olı u.r. 
dor ruth i \Crilmıştir. (2W4) 
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Ani Tesir 

Kendinize beyhude 
yere eziyet 

ediyorsunuz 

NEVROZiN 
varken ısbrap 

çekilir mi? 
Baş, Diş, Nezle, Grip 
ve üşütmekten mü
tevellit bütün ağn, 
sızı, sancılarla nez· 
leye, romatizma-

ya karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız. 

1 İcabında günde üç 
kaşe alınabilir. 

r Gaip kurt köpeği 
18/l/IKl Cumartesi aabahı Be

y.ızıt J1le7darunda aç ~da 
erlcdı: bir KURT köpeği kaybol

JllUltur, Bulan CarlıbP' -
ftr7 cacklestnde MilAs Jurathane-
11 oahlbln• attlinli~ lakdircı. 
_,,un edlle<Hlir. 

Şehirden 
Röportajlar 

(&§ tarafı 4üncü sayfada.) 

yetlerini yüzü gülerek sevinçle. 
memnuniyetle, Londra bombardı

manlarını yürllnü buruşturarak ke
der w hoşnutsuzlukla d:inle:r ... 

Xonferansbr.ı, müııahabelere 

pek tahammülü yoktur .. 

- Öyle uzun 11%Un şeyler dinli· 
yecek zamanım geçti benim .. Ak· 
hm duruyor .. takip edemiyorum .. 
o, gençliltteydl! der. 

Radyo gazetesini ajans haberle
rinin bir nevi icmali halinde bul
duğu, bazan ajaııs haberlerinde ol· 

mıyan yeni haberleri oradan aldığı 
için zevkle dinler. Radyo gJ7Ptesi 
şpıkeri .Toplu iğneyi• de ~·' se
ver. 

- Allah gırtlağına lmvvl.'! versin 
evUdun .. diye bayır dua eder. 

Hatice teyze, yalnız dinleyici is
teklerine tahaımnül edemez. Akıl 
da erdiremez. Geçen akşam, yine 

h~p beral.er radyo başındaydık 

Dinleyici istekleri başladı. Evvela 
bır Zeybek, arkasından bir Vals, 

daha sonra iki memleket ;ar kısı, 
ondan sonra da: 

•Yine :ııevrakı deıımmn•. 

Gibi bir beste çalındı. 

Hatice teyze: 

- Kunım, dedi, bunlar nedir? 
Hiç bıri birbirini tutmuyor .. ne a

cayip acayip şeyler ... Hele o da, 

vullu zurnalı, gimHtülü patırdılı 

türküler hiç hoşuma gitmiyor .. 

- Hatice teyze! dedim .. bunlar 
dınleyici istekleri... Radyo dinli

yenler, istedikleri, sevdikleri pr
l<ı ların isimlerini yazıp radyo ida

resıne yolluyorlar. Bunlar bir ara

ya gelip te bir ekseriyetin istediği 
anlaşılınca, pl&kla çalıyorlar. 

- İşte, diye cevap vero:i.. .ıu~ı 
keneli havasına bırakırsan ya da. 

vulcuya varır, ya zurnacıya. ..• 
Radyoma da böyle dinleyicileri, 

m inleyicileri karıştırırsan, işler 

böyle karmakarışık olur ... 

Hatice teyze mühim bir tiptir ... 
Elim değip fırsat düşürürsem, size 

onun oğlundan, gelininden, toru

nundan, taallukatından, bkirlerin
den, mütalealarından, hayat hak
kındaki te!Akkllerinden, hatta şı

ırlerinden bahsetmeyi pek isterim .• 
Ekmel Sılkuti 

HANGi HEf~K sizi MES'UT EDER? 

PABASIZ 
"Bu ıihriiimis 

yeni Pudra 
renkleri ,, tec• 
rühe edilebilir. 

Fena renkte bir pudnı, yilzünüzıe 1 
korkunç bir makyaj manzarasını verir 

ft llzl olduğunuzdan daha fazla yqlı 
1&ıteru. Tenlnl2e uygun renkle bir 
pudra intihap etmenin yeııbe çaresi, 

yüzünllzün bir tarat.ında bir reni< ve 

cı;;er taratın.ıa başka renk pudra lec

rllbe etmektir. Bu tecrübeyi hemen bu

l(ln. &ize JMU'UIZ olarak ft1'iJecek yeni 

ft cazip renklerdeki Tokalon pudrul-

1- yapınız. Bu ;reni cCill renkleri> 

(Xromoekop) IAblr edilen eıı aon ve 
modem bir makine vasıtaslle karıı;brıl

lllllbr. Si!ırimlz bir göz. tam w kusur: 
mz bir lııeellltle renkleri bıdhap eder. 

Tene ı~ uygun bu 1eni pudra oa
;reainde artılı: makiyajlı blr yüz ıörlln
m.lyecektlr. Tokalon puclıvı, bntlyuzlı 
l>lr Ullll da.ireıinde .Krena köpüğü> 

10 KADINDA 
9U FENA 
RENKTE BiR 
PUDRA 
KULLANIR. 

ile ltanflınhnıJ!u'. Bu sayede pudranın 
oaatlerce sabit kalmasını temin ettiği 

gibi pudranın didin yağlı tabii ifraza

tını m._tmesıne n bu suretle cildin 

kurwnaaına ve sertleşmesine ve bimııe
tıce buruşultluklann zuhunına da ml
ııl olur. Her vakit krema köpütilyle 

karıştınlırıJJ meşhur Tokalon pudrası
nı kullanımz ve birluıç gün zarfında 

\enlnlıde yapacalı caz.ip td<ommülü 

görünüz, daima kutuların üzerindeki 
Tokalon lmıine dlkkat ediniz. Tenlnlze 

uygun renle intihabında tereddüt ettl

ı;nlzde liıtfen İn<mbulda 622 No. poota 

kut.usu adresine (Tokalan :pudrası Mr

visl İJı.) vil:I olac•k talebde slZ'e 

memnunlyeile muhtelif renklerde nll
munellk: altı ufak p:ık ... ·t pudra gönde

roeoeaız. 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkeziden: 
Açık •lı811tme ile nUm:ane n f&rlnameslne ırön 

12,000 Adet Yün Kazak 
lipaıi3 veri~ğlnden !mile ıaUp olanlarm nümuneyı görmek üzere istan
bulda Mimar Vedat Caddesinde cKızıl•Y> hanında Kızılay depo•u direk-

16rlülün• müracaatları ve ihale ıtünü olan 3/2/941 pazartesi gtinQ saat 

onda bu direkt.ör1ük dairesinde hazr bulunmalan ilAn olunur. .... 
Türkiye Cumhuriyet · Merkez 

A k t i t 
...., 

Altın: Safi kiloıraın ?2.603. 011,

Banknoı. 

U1aklıl< • 

Dahildeki Mlllıablrier: 
Tnrk. Lirası . 

Harloldtl Mlllıablrler: 
Altın: Salı kılogram 5.010.756,
Altına tabvi4 kabil serbest d~\.'12."' 

ler 
Diğer döviıler ve borçlu 
bak.ıyolerı 

Klırın& 

.. 
Baslıle Tallvıı.ı.rı: 

Deruhte edilen enakı nakdiye 
kaıııılıtı • 
Kanunun a - • madd•lerin• tevfi
k&o Hazi"le tarafından vAkı t.e<11J'at 
_, Cluıclaıııı: 

Tlcarl Senetler • 
J!:slaaa ft tı&ll.ftl!.a elrpfpnt; 

1 
Deruhle edilen evrakı nalı:dl• 

A • yenin ltarıılıtı eııbam ve -
vilAt (itibari kıymetle) • • 

8 • 8-1 Eslıam n Tslıı'fllllı 
A.......ıar: 

Altın ve döviz üzerine anna 
Tahvlllt üzerine avans • 

• 

Hazıneye kısa vadeli avans. 
Hazıneye 3850 No. lu kanuna ıöre 
açılan altın Jı:.arıılıklı avanıı 

Hissedarlar 
Jduhlelll. • • 

• 
• 

1 

Lira 
Ura 

lt!.121.$54,11 
lıl.49~.3»3..-

z.uı.uv•,35 llt.166.356.58 -
411.445,47 ,11.445,47 -

7.t48.u29.54 

-.-
SG.J73.t71 ,40 

%9.125.141,81 

151.'41M3..-

l0.H9.131~ l:ta.519.4!1,--
%59.667.012,09 259.117.011,0I 

'5.91U16.93 
7.915.Uij,69 u.ası.ıoı,sı -

1.963.74 
7.108.722.---

}14.5114.926,75 Jıt.492.11!,49 

4 soo.eo.ı,... 
lUlZ.111,U 

ı . 

. 

YekOn 7'5. 723. 798.94 -

1 

1 Teıumuz 1938 ıarılwıden ıubaraı 

hı bu ıriMl.esı Ü- tu. d"kt . aııl Fa \ ı<blenın z ı· 
l Ru dil- iırtemışii. Pa a n Mustafa pa~a. karaya o UiU 

.. k Turl< donanması 
. lerı .. , ;: rır,~ b\ltun 

iKDAM 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
-No. 

830 

Yeri 

Fatih, Muratpap.. So
fular Mah. Binaemini 
ıı?k:. eski, yeni 19, 
Taj. 19 p;,,ıfta 179, ada 
1059, parsel 5 

Fatih, Ç.lrşamba paza 
rnda Beyceğiz Mah. 

Aı·sanın 

50.- 2/4 fü•. 

eski 183, yeni 211 N.- Arsa 

1401 

1857 

Fatih. Çıkrıkçı Kema 
M>ttın Mab. Yağhane 

Sok. eıski 6 

Eminönti, Çarşı Mah. 
Acı çeşme Çuht.ıcılar 

Sok. eski, yeru 2z 
P<>lta 7, ada 2761, par
.sel 31 

17 H Beyoğlu, Feriköy esk.l 
Rum kilisesi ön so
kak, 1eni Evranos za ... 

Arsanın 

85.- 10/24 Hl& 

K. dıi.kkiının 

134.- 3/24 Hi.s. 

111..Uaeı T-- 1 "- \"o. 

2557 

100 ıu 

Takribu 
Ht 112 

TU:rlben 
204,60 :ıın 

13,2~ M2 

10~ 

11.20 

n.-1 
2583 

2d01 

211.801 

Yeri 

Burgaz ada:.ı, Yenıce 

arahg; ve Kö7 kAb· 
yası Sok. eskJ 12/8, 
Taı 12/1, 12/2, 14, 16 
pafta 1, ada 2, par

.el 2 

Htybelj ada, Burak 
Reıs Sokak cyen.i Bu
rak rejs Malı. Çam 
Sok.> eski 9, pafta 1, 
alla ~9, parsel 6 

BUyuk ada, M<şruti
yct .Mab. eski Protes
tan kill~esJ, yeni 
Çamlıbel ve Kevkep 
bey sokakları eski 13, 
ada 139, parsel 7 

Kı1mall Cinsi 

21•0- ı m..ıınaa mı 

ve altında oaal> 
nesi olan bah<; 

allJap ev. 

201~ AJM• 

de Sok. eski 73 mil- Baralıah ananm 
kerrer, TaJ 37/1 :uo~ 1/2 Hs. 21' J42 

2460 llt>yoglu, Kalyoncukul 
Jugu Mah. Fesliyen 
Sok. eoki 33, yenı 35 
pafta 19, ada 455, par 
oel ıı 11~ .luR 

2401 Beyoğlu, Kalyonculrul 
luğu Mah. Tevfik Sok. 
eski 35, yeni 4, pafta 

19, ada 454, penel 13 102..- Arsa 

2üll Beyoğlu , Tomtom 
Mab. Se161in odaları 
çıknıası eski 17, ye
ni 61 pa1ta 3S, ada 

s~. parsel 116 2sa.- 1ına 

Beyoflu, Sah kulu 
Mah. Serdarı Ekrem 
sok.ak eski, yenl 3~-
37-39, pafta 38, ada 
284, parsel n 42U.- Ana 

249~ Beyoğlu , Fert köy 

Mah. ••iti Halepli Ab 
ralıam Sok. yeni •To
kaloğlu ve Sağdıç so
kağı> eski ıı, Taj 

25, 26 2919.- Ana 

2601 :Beyoğlu, Kalyoncu.kul 
lu~ Mah. Beyaz Ya
ııem.iıı Sok. eski, yeni 
4-6, Ta) 3, pafta 18, 

ada 4bl, parsel 18 

~06 Eminönü, Dayebatun 
Mah. TıJ:cılar sokak 
imameti han alt kat 
No. 17, palto 160, ada 

830, parsel 255 

2518 Eminönu, Dayehatun 
Mah. Kalcı ham üst 
kat eski, yeni 21, paf
ta 160, Ada 630, par-

Ht.- Aı'S& 

Odanın 

9.- 186/4608 Hia. 

ıeJ 21 210- ıı:~rıır oda 

2522 Hasköy, Sütlüce, Mah 
mut aiıa llfah. Ba
demlik CaC' l>skı 107, 

47,GO J42 

Ol ıu 

'17,H 112 

281 )42 

417 Jıl2 

35 IO 

Tal<rlben 

48.-

14.20 

20.40 

-H.60 

H3~ 

D83.80 

.... 

uo 

2618 

24139 

2654 

Beyoğlu , Şab kulu 
Mah. Blıy1ik hendek 
Cad. esk, yeni 521 paf
ta 40, ada 292, paı>

Jel, 8 

tlakudar, Jcadiye Malı. 
Çifte çınar sokak a· 

IU, yeni 7 Millr. 

Beyoğlu, Galata, Ke
mankeş Kara Mustafa 
pa~ Mah. Gümrük 

JtAralı' ..... 
1270.-. J/24 HJJ. 

DnkkAnın 

Sok. eski 72, ;yeni 54 ın~ 2/12 His. 

2862 Üsküdar, Sinanpaşa 
Mah. eskl Karantina-
hane, yeni Kuruntu Denllden dobııa 

Sok. yeni 26 141.- yer. •arsa> 

2667 Üskiıdar, SelAml .Ali 
Et Mab. eski mek
tep, yeni Sellımsız 

mt·ktebi Sok. eski G 803.- Ana 

2709 Besiktaş Ortakoy es
kı Kıı:oli'ıt kilı!"esi, ,.. 
ru Aydınhk Sok. eski 

47. yeni 85, Tal 85 100.- J!Ol'ap .., 

27H Emınönü, SLileymani-
ye Mah. Tiryaki ço.r-

Havam dOkk*n• 
ıısı Sok eski, yeni U 
pafta 971 ada t33, 
parsel 39 ıos.- eoıı20 Ha. 1 

2730 Beyoi]u, Çukur Malı. 
Genı,ı yokuş Sok. ..
ki, yeni 4, pafta 7, 
ada 368, panel 15 

2742 Galata, Yen! cami Se
ri! 1'-Jab. Fermeneci
ler sokak eski, ;yeni 
12-74 

2743 Beyoğlu, Kcınankeıı 

Mah. e-ki Topçular, 
yeni Kölemen ve Ne-

hin 
m.... 2112 ıua. 

MailPah 
apartmanın 

457.- 1/12 His. 

cati bey caddesi nJti Odalı düklrAnm 
104, yeni 92-1-3 284.- 7,5/120 Hi8. 

.. 

yeni 87 90.- Arsa IO M2 18.-1 

2745 EnnnOnü, Cankmta
ran Mah. eski Can
kurtaran Cad., yeni 
St yit li~an Sok, No. 

2527 

2542 

UE>yoğlu 'J'on1tom 
Mah, Karabaş Cad. 
c•k.i 79·81, yeru 81-
83, T;ıj 81 , pafta 38, 
ad;..ı .• 28, parse-1 3 

:Patili, Li.rıga İğnebey 
Mah. Tiryaki Ha~an 
paşa Sok f)ski 138, 
pafta -206 ·ado 848, 
parsel 16 

Ahşap evm 
193.- 3/1 Hlıı. "/7,58 IU 

47,50 w 
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Ba.ııldı,ğı yer: cSon Telgraf.> matbaası 

Bankası 25 -1-1941 V • • azıyetı 

p a 5 
8erm.a:re 

haıı,aı Alı 
Ad! ve fevk.ala 
Hususi 

l'eol 1 

de 

i f 

Tedarilde ki ll&JılmeUar: 
Deruhte edıl 

Kanunun 6 -
en evrakı nakdiye 

8 lncı maddelerine 
uııe t.arafuıdaa vW levtıltan Ha . 

ted1yat 

Deruhte edıl "" evrakı nakdiye 
bflk:ıyesl . 
Karşılığı tam amen altın olarak 

Je vazedilen ılıJıveten tedavu 
Ree.skont m uk.abtU illiveten ıec.ıa... 

vtlle vazedilen 
H;:azıneye ynpı lan altm karıılıklı 

3902 No.ıı kanua 
eten tedavüle vu.e-

av~ mukabılı 

n'u~ıbınce ~v 

dileo • 

MEVDUA 

Tw1t Una• 
Altın: Satı kil oııram 

3850 No. lu k 
açılan avanı; 

anuna göre Hazineyeı 
mu.k:abıil tevdi oıu.. 

nan aJtınJar: 

Sati kilo gnun &5.5«1 830 

D6YIZ Tı.ah l>lidah: 
Altına t.ahvilı k aoil dövWer • 
Dıl!er dövizler ve alacaklı Kllrlnf 
bakı,-eleri . 
Mubletıf. . • • • 

Lln 

•. 1118.688,11 
6.0M.000,--

158.74a.Na....-

1 U.149.11'7,-

138.599.4%8.-

11.too.ooo....-

149.-.Mt....-

u.ooo.tet~ 

IU4U57,14 
l.235.302,51 

78.lU.117,tt 

_,.. 

U .IJU1o.13 

~--
YekOn 

Lir• 
H.MO.tOt....-

u.uuce.u 

,ıa.sn.cıtr-

IU71.lll,Jt 

'a.ıu.1n .to 

lt.119.771,71 
Jt?.5U.1tl,M 

'45. 123. 191.9' 

9, ada 72, par ·el 18 8'108,.- Bostan 

Yukarda adttııl ve ta!sUAb yazılı ~ ıııııenkulla açık 

ve peşin para ile satılacaktır. 

İhale, 17/2/941 Pazartesi ıtlnll IUI ondadıJ. Mll2ay..ıe 

bedel mukadder klymetı geçtıtı takdirde taliplerin depo.dtal 

mi ni bctıodc tPzyit eyk-me1ert ve mühür kul1a.nan1Ann mübO 

tasdik etttirmeleri ~ı.ımdır. 

lıteklilerin pey akçe&, nüfus W:zlı:ereııi ve Uç kıt'a foto 

dirilen gün ve saate kadar ıubemlz em!AI< ııerT1alnc aelmelerl. 

Maliye Veki.letinden 
Gümüş yüz kuruşlukların teda-v 

.. 
kaldırılması hakkında ilan 

Gwnuı 100 kuruşlukların yerlbt lllmilf l>lr lıralıl&lar dııı1' 

Wi m.iktarda cıkarılm11 oldutundan ıümilı ;r1lz kuruıluklanrı 

nun 1941 tarihinden oonra W<!,avillden kaldınlmuı karalao 

Gümilı 71iz Jrurnıluklar 1 Şubat 1841 tuilılnden itibaren 

etmlye<:ek ve ancak 7alnız M•ll11Wlıklanle Cllmhurl,Jel Mtrk<S 

belerince kabul ecı;ıebileceldlr. 

Elinde gtimüı; 100 kurullulı: bulunanların l>unlan Malsan 
riyet Merkez Baııkaaı ıubelerine tebdil ettirmeleri Ub olwıut· 

1 Devlet Demir yolları U. MUdUrlill 
Muhammen bedeli 39000 lira olan muhtelif alil ve ed•"" 

Çarşamba ııünu saat 15,30 da kapalı zari usulü ile Ankarada i 
satın a!ınacakur 

Teııllm olunacak malleme ~ -il eJclutu tüdırdf 
:::;. ... anlafmuı plafonumm 1 - INb<ma a,yrıJan ~ 
lecek\ir. 

Bu ı.. airmek ~ (29ZS) llnlık llNvakkal tanın11 

tayin eıııtı veslltalan w tdülfleriD1 qıu ilin -ı l«.SO a kadit 
lslJline vermeleri lhımdır. 

Şartnameler ( 195) Jr.unıp Aııkarıı .,. Ba1Qaıp"'a ...,.,.eıer!Jlll' 
ıacı;r. ( '81) 

İstanbul asliye ikinci ticaret mahkeJJl 
MU!eahlıi.t Rasim Hayri ve Halit O.· 

Jibin Albert Sıon ve biraderi firltetlne 

aiparla tttikleri camlan teııelli!mden im
tina etmeleri ha.sebile Albert Sion ve 

Biraderıen ıirkell tarafından mahkeme 

,.., mllr•caaUa ardlyelerin.de ınalıfuz bu 

lunan mezkllr cıunlanıı mahkeme marl· 

fetlle tılması talep edilmiı oldutJ.m

dan mahkemenin :intihap ettiği elıJJ w- derlerı 

Qı1 ta:atJDdaD meUür camlara 3039 50 ı lu 


