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lngiltercyi de
nizde yenmek 
hülyası 

~====~~~========================:=::~======~~==~===========~-= DUNKU ALARM! •• Almanya Yunan Milletinin Parolası 

nere Ye "Zafere Kadar 
taarruz H 
edecek? arbe Devam!" -Harbi. mihver clcul«lai 

lehine IHtir•hilecd olan 
6a -'er yoluna, J,..ilia 
Joftelftınannın •inden P 
.. ""'°" sahlıları luıpo-' r 
"'lfl•r; Alman .,. ltalyan ı~ 
denİ2 lnıvlHdlai ba yola ' 
:&orla a,cıeM lıuJrell• ti• 
iilclirler. 

Dün gündüz ve gece iki pasif 
müdafaa tecrübesi yapıldı 

lngiliz radyosuna göre 1 
~ taarruzun şubat içinde 
l 1 ·başlaması muhtemeli 

Yunaniatan General Metak
sas rejimini devam ettirecek 
General Metaksasın milli cenaze mera· 
siminin bu g Ü n yapı I mas ı muhtemel ;;; 

Yazanı Abidin DA VER 

JA.. iman donaama5ı Bafku· 
~ mandanı Amini, Rea-

B'VTON TEcıttlBELD E.5NASINDA EKİPLERiN FAALİYE11NDEN btl iNTtBA 

Jer, i.n~iJiı. hava kuvvet. 
leri tarafından aık $lk ziyaret edi-ı 
len Kit!l'de ve Walbelmsbavaı'de.. 
ki tersanelerde çalıpn qçilere hi. 
Cabeu il'adettiii bir nutukta, harbı 
kaz.anmak içi.o İngiliz adalarına 
.hücum etmek Jizım ıeldiğini, bu. 
aun için de İngiliz donanmasını 
denizde tahrip etmek icap ettiğini 
IÖylenıiş; mücadele kolay olmıya· 
eaktu; fakat IOll zafer Almanla 

lstanbul halkı iki tec- D E R N E 
rübede de büyük mu- DO ş T O 

rındır, demifm. 

ı ---·---
Ba 1 kan la ra taarruz -ihtimali var. Fakat ... , Yeni Başvekilin 

Dün gece Ankara Radyosu Rad· ı B E y A N A T J 
yo gazetesinin bildirdig;ne göre, 
Kolombia radyosu, Almanyanın Atina, 30 (A.A.) - Yeni Baıve.. 
bundan sonraki hattı hareketi hak· kil matbuat milmcssillcrioe aşaj:ı
kında bazı tahminler yapmakta, daki beyanatta bulunmuştur: 
bu hususta ÜÇ ihtimal Heri sürmek· •Beni burnda l'Oruyorsunm. 
tedir. Bu arada, Almanyanın uğra- Çünkü Kral beni seferber etmiştir • 
dığı ve uğrıyacağı zorlukları da ÇUııkü benim prensipim daima hls.. 
tebarüz ettirmektedir. Kolombia met etmektir, Vazifem.iz bizim için 
radyosunun bahsettıği üç ihtimal 1 maddeten ölen, fakat manen ölml. 
şunlardır: yen Metaksasın s-izdiği siyaseti ta. 

ı 'lt i lstile.- t b kip etmektir. 1 - ngı eren n cu.ına eşe • 
büstür ... Bu teşebbüsü karşılamalr Şeref ve vazUe yola iberinde hl• 
üzere 4 milyon asker hazır bulun- ze rehberlik etmek üzere o dalına 

yanımııdadır. Şefin siyasetinde 
maktadır. 

2 - Cebelüttank üzerine taar· 

Alman Am.iraliılin HVlruJceyp 
C"Örilşü dofrudur. Harbi bzllJUD!1k 
için İngiltereyi adalarda vurmak 
bunu yap11bilme.k için de İn&iliz 

dona.omasını mağlOp etmek liz.aıu. 
dır. Almanya, bunu yapabildib'1 
C'iln, İngiltereye istediği gibi bir 
sulh kabul ettirmek imlliıuı cldt: 
ettiii gibi, Bitler de •1000 yıl müd· 
detle> dünyaya hakim olmak ga. 
Yesinin esasını tahakkuk ettirmiş 
olur. Bu tahakküm 1000 yıl sürer 
ıni, sürmn mi bilinemuse de bü. 
tün dünyanın, bir müddet için, Al. 
Dıan boyunda..ııığuııa vurulacağı 

vaff akı yet gösterdi • -• nız.. buna İspanya ve Fransa en· 
Bingazinin süratle gel olmaktadır. Almanya, Vişi ve 

dünyanın hiçbir değişiklik görme
mesine rahşacağo. Çünkü hükU.. 
metin biltiln faaliyet sahalarındaki 
bu iİyasetin bu memlekete uygun 
biricik siyaset olduilJna kanii.z. 

Yeni Yunan Baıvekili 
KO:aizis 

İ Ş g a I i ; U h t e m el Madrkl. hükCımetlerile işbirliği te-

Bugu .. n tecrübelerin neticesi tetkik edilecek N- ı· K - min edılememişttr. 
3 - Balkanlarda bir taarruz te· 

,· • Şehrımhxie ilti günden beri icrası apo 1 VC ata. (Arkası Sa. 5, Sil. 3 te) 

f 
~klenen büyük hava ~enemes~ nia bo balandı 
dun sabah ve gece olmak uzere iki m H -1 T L E R 
Whada yapılmıştır: Kahire, 30 (A..A.) - Demenin l Tecrübenin gündüilrü safhasına alındığı resmen bildirilmektedir. llanakbkta. 
tam saat 10 da çalan alarm ve fab- Dün gece Ankara rad3io u, rad· 
rika düdüklerile ba_şlarulnHf halk yo psetes.iııin hildirdiiiJıe ıöre, 
ıığınaklara gıderken ekipler de ay- Denıe aukul etmiftir. Demede, 
nldıkları vazifelere .kO§muşlar- fimdi lnaıwa .. )'ftjı tlalı,•laa • 

-İııgiliz donanmumm ,.eanm..1, 1n 
ailtereııUa yellilmeai demek olmak
la beraber, bu tatb hülyayı haki • 
kat haline nasıl ıetinnell? Alman 
donaıunuuwa pli tuttuğu ıemi 
aayiatuu bir tarafa bırakarak yal 
illa fiınCUye kadar resmen aqredi
leıı uyiatı kabul etsek dahi, Al • 
llıanln, Jngili% deais kuvvetleri ile 
boy ölçüşecek bir kudrette değiL 
~rler, Akdenizde bulunman iti • 
laarne Almanlarla birleşmesi im -
linsız olmakla beraber, italyan do
llaınnıasını da ilive etsek, ••Ti lis. 
tilnlüğü Jine İngilizlerdedir. Kal
~ ki ba itte sayı ilstiililğüniln ki. 

Dün uzun bir 
nutuk söyledi 

dır. Biraz sonra da tayyareler §ehir maktadır. Demede mabafrz olarak • 

üzerine gebnişlerdir. evveltt itcal edilen Sidi Barani F ührer eski 
BEYOOLUNDA v• Sollumdaıa kaçıp kurtulan ba-

iddia
lannı tekrar etti Tayyarelerden atılan mefruz fif bir tümenle §ehir muhafız in. 

bombalarla Beyoğlunda; Taoksirn taatı ve öteden beriden kaçıp kur· 1 

• Nahiye MildürJüğü binası tutur tadan ufaJdefek bUJ Jutaat bWua. I 
muş, Taksim meydanına iperit gaz- maktaydı. 
b bombalar duşmüştür. Galatasa- . Şimdi, sahil boyunca Blnpslyel 
ray önünde de tramvay teli kop- kadar mühim mukavemet ıöstere· 
muş, Taksimdeki Sular İdaresi bi· c:ek İtalyan kuvveti yoktur, Mo • 
nasının karşısındaki elektrik kau- törlü birlikler~n süratle Bingazi 

fi ıelmediji meydandadır, aynca Yupa IÖadilrme efradından 'biri 
~lik cibi aanılmaz bir maneviyat 

, __ . tahr. 1 .,.. istikametinde ılerlemelcrl muhte. 
&uıı.u ıp o unmus-.ur. k d' • . 

Bunlarda b k H b' mel göriilme te ır. Bu bırlıkler, 

(
nS aş 

1
8 

ar ıvef dme)y- Bingui civannda İtalyan kavvet
onu ıncı say a a 

]erile muharebeye tutupnaı olan 
•e her cördütü düpaana saldıran • 

):ılınaz bir tauru ruhu •a lazım. 1 K D A M dır ki bunlar da an'anevi surette, , ........ liilıa• 
İngiliz donanmasında Nelıon'un 
tol'unlarmda yardır. Bu manevi 

İngilis kuvvetlerinin ifiıı1 kolay. 
1aştırmı§ olacaktır. 

NAPOUl'E YAPILAN BAVA 

HfiCUMU 

Kahire, 30 (A.A.) - B. B. C. : uvvetl~, Alman donanmasında N • • 1 o o p 
evcutsa da, yine lngilizlerlnki 1ç1 n a ra ya İngiliz hav• lmvvetleri kararıi • 
d hının tebliğine göre 27 - 28 Son • a ar delFiJdir·, ttalyanlarda ise. 

"' 
1 lnua gecesi lgili:ı. tayyareleri Na·. 

~~~~ı y ·ş 1 ak1adır. n d ı•' e n 1 k 1 J• polide Copodic'hino tayyare mey • 
danma çok şiddetli bir hiicumda lla.rp baclarke.n İngiliz donan. 

:r 1 bulunmuşlardır. Bliyük bir bina. 

rhlısı, 6 ta"·yare &'Cmisi, 23 hafit 

Bu siyaset bi~k şere.f ııe mn· 
vaffakıyeOerle tetevvüç ehniıtir. 
Çünkü yapılan her fCY geliti gü1el 
deiil, ba büyük adamın ltesif di 

Arnavutlukta 

iki ltalyan 
taburunun 

irtibatı kesildi 
(Arkası Sa. 5. SU. 2 df') 

~ 

Demokrasilere \ -yardım lôyihası 
kabul ediliyor 
---·-

Encümende yapı -
lan müzakere lehte 

netice verdi 
•mokruDere Amerlllan nnll· 

aı balı.Jund&ILJ Jiylha on riindcn· 
~ri il.ona-renin nı.ı encümeninde 
buhımnKta teli. Meb'usaıı mecli91 
enelmeııl liJlhıL7ı dört noktada 
&ad! &elı.llfile falı.anıuthr. Bu 4iirl 
.... fUDlardır: 

Blrleşll: Amerika Cinırnıl'ftlsl. 

M y~mlr--a verilecdı 1a 

WalJfltlerla H Juılllran IM3 .. a&
Jaayet ıı.ımua: Amerikan laarp 
ırmllerbtlll fqntae:re ev• nak· 
leden Ucard s..auıerta. rtl&bt 
etmelDMI; 

DuMkrat devletlere dl1b n 
laarp Jevuınu veril!rken lı.ara. ba
., • .,. dcnla lı.uvvetlcrl kumanJaa
lanıua mavalaka&lerinla aım.ıa-

•: 
Yarclna llasavacla almae&Jı W 

ltlrlrrden lı.o~l'e)'e lllUlDCn•••n 
haber verilmesi. 

cAnkanı radyosu 
nadyo gaıctesi> 

Yunan topçusu büyük 
f faaliyet gösteriyor 

1 
Londra, 30 (A.A.) - Atina racl 

yosu, ııeşrettiği Yunan Matbuat 
1 Nezareti tebliğinde ıkı İtalyan ta. 

ı burunun üslerine irtibatı ke5ildi-
iini bildirmiştil'. 

j Bu teblife göre ttalyanlar, son 
24 saat zarfında ncvmidane muka
bil hücumlarına devam etmişlerse 
de bunların neticesi kendileri içi.n 
bir felüet olmuştur. 

iki italyu tabunmua üslerile 
irtibata kesilm=ştır. Pazartesi &iinil 

'

mukabil taarruz esnasında Yunan 
topçusonUll atctile dağıtılan \ki L 

ı talyan müfrezesi timdi bir orman 
içinde tecrit edilmiı bulunmakta-

! 
dır. 

İtalyanlar, iatizamam 'bir tekilde 
ricat etmişlerdir. 

BARBiN BAŞINDANBERİ 
16000 ESiR ALINDI 

DOn gece Ankara radyosu, raci. 
yo gazetesinin bildird.ğine gore, 
harbin bidayetindenberi Yunnn • 
1ıların ltal) anlardan aldıklar esir. 
lerin nılktarı 16000 e baliğ olmuı· asının i.nşaat tezgahlarında 9 N e O 1 a c ? . . Y• bombnlar dfüımüş, meydanda 

- yangınl::ır çıkarılmıştır. 
UvaUir, 18 filotilli önderi, 8 d · ADOLF BİTLER 1-------------. .................. ___ ...... , ... __ .. _~-~ .. ~-~· ........................ _ 

ı Napolidc emıryolu da hiicuma '---~==-e=..-------.=~--====~~...,,..~------ubrıbi., 11 denizaltı gemisi vard • ı ·ı ( 1 ) 

tur, 

Üyük bir donanmanın muhtaı; 
1 
u!;rramı~ büyük bir iıılil:lk olmu~ Berlin, 30 (A.A.) - D. N. B. bı • (J il rı. Ü rı l l el 

ld • t G t · v v · S k tur. diriyor: ç rı e r:ı uğu mayin dökiıcu, mayın a. aze emız ı arın .1 enı e -
ayıcı, hücumbotu, refakat remisi, Ayni gece Slcllyada Catanla tay Nasyonal sosyalırmin lnkıııtbının =rzza=x 

Vcıbotu, karakol semlsi. ıambot /ile 100 Paraya Satılacak ( yare meydanına şiddetle hiicum e. sekizinci :ı.ldönilmü münascbctile, 1\/1 1 hazırla- Hatta en geç ka1nuş inlulıibunu 
ue •erbuln birkaf yüz ıe. , dilmiş, burada da bilyük hasarlar bugün Berlinde Sportpalatz'da mu· :ıCSC C I budur, dcnilebil.ir de. Zira mcmle-

~ ile bip laallade Wi. İngiltere, iKDAM yann .. n itibara •• tekli ile İKDAM küçük ( •lmD§tur. anam bir ıezahü~ yapılml§tır. Bu ketimiztle sula maddeleri ...,..._. 
p bafladıktaa soma, hemen bir yeni teklinde ve lOG para f1. hacimde ve •Bir Cep Gnete- -• • o- tezahur esnasında, Führer, halka hi O&D nizamname. bu kaw mühimdir, deıneğe ağza 

k muhrip daba lnpmuı ı.a,ıML yatla satılmaia bqlaıaacak· li· halinde intişar edecektir. ) Amerıkan • Ja- laben büyü~. sabıı:sı~ıkla beklenen •• _ •• nracak ltir adam bulunabilir mi, 
arp INatmda tezglhlarda bulunan tır. 1, 2, 3 Şubat gilnle.rl kUçiik • • w • lbir nutuk soylemaıtır. d C D buyuktur ! Wlemeyia. Emiıa olunuz, ııda mad.. 
enıiJerden 5 sırhlJ ile 4 tayJ are Bunu W sebelti nrchr: laaci d ayfa olarak in ti. 1p00 g e r g) Q l J g 1 Evvela Propaganda Nazırı Dr. • 

1 
4eleri :meselesi fehirlerimiıdeld ellllslain ı.itti:ıı.:nı blllyoru. Di • 1 _ Her ıeyı·n pahalı· r e cek olan İKDAM onu ·, • Göbbels, Führerl ae.lAmlam·ış· ve Yazan•. A. ~lb 50 d d Y"8"9' \'efiyat, \'erem, ıı'.k tereddisi, ahlik., 

er sınıf ıemilerden çoğunun biL landığı bir zamanda mün- t P eden &:iinle.rde yine kü- eva ffi e 1yor bütim Alman milletınin, Fuhrerc .. 1 f l d mzhk ve hatta cinayetlerin • 
iş veya bitmek üzere olduğu mu· derecattan fedakarlık yap ~uk hacimde 4 sayfa ve yal. kayıtsız şartsız sadakat yemınl et· Dünkü Ankara t~e on an cı a mel'un menşeidir. 
•kkaktır. Çtinkil bunlana. ekseris kü 1 nız haftada iki ~CJ-a Uç defa ıı·ğı· 30 Kfınunusani 1933 rrunUnu maddelerine ait yeni ni:ıamname makaızın hacmi "çü t· 0 Ş# Kötü ve zehirli gıdalarla besle. 

O •e l!Ml senelerinde ikmal e- la k sekiz sa~ f olarak neşroluna. Japonya Harı'"c'"ıye hatırlatmıştır. projesinin Devlet orasında tetkik h lkl 
mek ve fiatı ucuz tma nen a ann normal halklar olL 

ilrnek ü:rer" yapılıvorlardı. Harp f taktır. Bunun sebebi de ga. I b Bund n sonra, Führer, ddetlı cdıldiiin·, gıda maddelerine ne 
..., suretile okuyuculara ay- NoE;, zırı yen eya bilmeaine ımkan yoktur. Ne müt-asladıkt n onr 1ıı«ilterc Alman ııeteye koydugumuz sahş fı· u • lkı lar ara nd k" .. SU" e g lmi nısbette, hangi maddeler kanıtın. 

"' dala olmak .u. J hi~ bir galat sürüklenmedir ki YYareleri tarafından boınbıı dı • yatının ancak 4 kiiçük Sl)fa· natta bulundu t lırsa hıleli addedileceğinin ayra 
2 - Kiğıt darlığını ön- f ır. cihanı imrendirecek en nefis il-

an edilinciye kadar geçen bir s.e· nın masra ını konıyabileeek To o 80 (AA) - Harıt'ı () na 1 Führ nn nutkunun g yr yrı ve hakikaten teknik bir vu • dolar membaı olan '"••dnmuz dUn. 
eye lakın z an ı inde, bu gemi. lemek ve harp ıonuna 11 bir hesaba isnat etme idır. ' . "'~ 

kınhsız çıkabilmek. f ~rı M suo a Dı et mecl nd u metnı şudur: ufla tesbıt edildiğini bildiriyorlar. yanın hiçb·r ye.rinde görtilme ine 
r rahat raf t ve çok daha slirat. Mal(ım oldu !U veçbile atı~ be a b m Führ r, evvel 1933 te ikt d Bu nıuıınnameyi bu··tün Türkiy• • k~ 1 k 
i --' b Gerek halk ve okuyucu, " ım an o mıyaca derecede rezil 1r1. nşa cuilmıştir Alman bom ar. fı"atı ol n 100 naranın ancak B,. A n n d"'n VV" 

1 
devr ve b l ı · b ııı.l':. '-' 'L d 1 e• k U ndan - r , .. ..~ tr r ın, mu a 11t,;asızJ uır mı a ar cehenn mi d d nıanları da i ın aatı ı;ekteye uğ gere m esı;e c mı e ne ön ürülmU. 

taınanuştır. D r taraftan Ka- b ıldı fa)' ( Arkıw Sa S, Su. 2 de) Ur. Fuhr r ıhl t ınkılabı olarak karplı)'L tür, . 
(Arkası Sa 5 SU. ı de> l•!l!!!!!!e!!!!!!!!!!l!!!'!!!~-~"!'"".._~~""!'."'lo~~~~~~~~--.1 (D "auu Sa. 1. SU 5 d) o hır phc )ok. (Arkası Sa. 5,.Sü. 1 de) 

. ,.~~-
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·--·ALİ RESULDEN SONRA---.ı 

BAGDADIN 
ON GUNLERi ·----- YAZAN: ZIYA ŞAKlR -

Telrika nıımarıuı: 3'7 

Kanlı Bir 
Kavga 

Evlenmek vadile bir 
gençten 160 lira alan 
kız sevgilisine vermiş Halk, kafile kafile Alevilerin dük

kônlarını yağma ediyorlardı ... 
Sonra onları havada sallıyarak: ile ikna etti. Kendisi de baf!arına 
- işte, Vasif'ın kollan ... Artık, geçerek Sonra kışlalarına gitti. 

kendini m'Udafaa demez. Siz de, Halife, Türk askerlerini kışlala
başıru krsip halifeye götürün. İh- rına iade etürmekle beraber, ft!bir 

Evvelki akşam ağır bir yaralımıa 
vak'ası olmuş ve faili dün adliye
ye verilerek tevkif edilmiştir. Hi
disenin tafsilatı şudur: 

san alırsııuz. dahilindelr:i l<arış>klığı menetme-

Diye bağırdı. mişti. 
(Buga). vak'ayı geç haber almış- Hükı'.lmtin müdahale etmemeırin-

tı. Başına adamlarını to.playıp vak'a den şımaran halk, kafile •kafile çar 
mahalline geldiği zaman, ortada şılarına dağılmışlardı. Bildikleri ve 
zavallı V asif'ın başından ve kolla- tarud1kları Alevilerin dükkanlarını 
rından mahrum olan kanlı gövdes; ve mağazalarını yağma ediyorlar
kalmıştı. Ve, artık iki taraf arasın- dı. 

da da, kanlı bir çarpışma başlamış- Bu çapulcu kafileriı:ıden biri de 
tı. Vasifın konağına gitti. Orayı yağ· 

Türkler, kendilerine saldıran hal- ma etmek istedi. Fakırt Vasifın oğlu 
kın karşısında şiddetle müdafaa Salih, etrafındaki adamlarla der
vuiyeti almışlardı.. Fakat, halife- hal müdafaa vaziyeti aldı. Konağın 
nin sarayına sadece şilclyete gittik etrafındaki duvarların mazgalla
leri için, pek azında silah vardı. nndan oklar, taşlar, kaynamış yağ 
.Buna binaen her taraftan kılıçlar, !ar yağdırarak çapukulardan h;~ 
baltalar, teberler, mızraklar, han- birini konağa yaklaştırmadı. 
çerlerle saldıran 50 bin kişinin kar- Şehirdeki karışıklık, kırk seki7 
şısında ancak bir kaç saat kadar saatten fazla devam etti. Gerek 
dayanmışlar. Ondan sonra, ü.zerle- Sünniler ve gerek Aleviler, binler
rine saldıranların ellerinden aldık ce kurban vermişlerdi. 
lan kırık dökük silahlarla kendile-

* rini müdafaa ede ede, Samradakı 
kıışlalarına çekilmelerine mecbu; Halifenin arzusu, husule gelmis
kalmışlardı. 'İ. Fakat kırk sekiz saatten fazla 

Halifenin ve onun icra vasıtala· bir müddet Bağdadı korku ve hale
rının planfarı, bu fırsattan istifad can içinde yaşatan bu •kanlı hadise 
ederek, Türk asker fırkasını karni- ve arbede, matlup olan neticeyi 
len halka imha ettirmekti. Faka: vermemişti. Yani, Türk fırkası., im 
Türk asl<erleri kışlalarına vasıl o- ha edilememişti. 
lur olmaz, vaziyet değişın~i. Çün Sarayın entrikacıları, derhal ikin 
kü silahlarına •kavuşan, Türkler ci bir hileye başvurdular. Gizlice 
derhal mukabil taarruza geçmiş- (Musul) a giderek orada bir isyan 
ler .. bil" bir çeşit millete mensup o- çıkardılar. 
lan o baldırı çıplak guruhunu, Bağ Halife, derhal (Buga) Y' saraya 
dat hudutlarına kadar perişan bir celbetti. İncilerle ve altın sırmalar 
surette r:cate mecbur etmişlerdi. la işlenmiş mükellef bir hil'at giy· 

Halife ile taraftarları, pek kur- dirdi: 
naz davrandılar. Müthiş bir tehev- - Malfun ya? .. İsyanlan bastır
vürle kükreyen Türklerin önüne mak vazi:feırini Vasif der'uhte et
geçmek ve çevirdikleri entrikaları mişti. Bu vazifeyi, sizin de onun 
örtmek için, derhal (Buga) yı sa kadar dirayetle üa edeceğinizder 
raya çaihrdılar. Halifenin huzuru- eminim ... Derhal fırkayı alınız 

na çıkardılar. 1 Musula koşunuz. Asileri şiddetle 

Halife,, (Buga) yı pek müteessir tedip ediniz .. dedi. 

bir çehre ile kabul etti: (Devamı var) 
- Allaha kasem ederi mki, V~ 

Kamyonet bir çocuğa çarph 
gib bir Kahraman kaybettiğimiz i
çin kalbimde hissettiğim ıztırabı 
hiç bir sözle ifade edemem ... Türk Beyazıt elektrik idaresine ait ve 
askerlerinin hiddet ve galeyanları- pasif korunmada vazüe alan şoför 
nı çok haklı buluyorum. Halkı ifsat, Hüseyin Özkayanın idaresindeki 
ederek bu isyana sebep olanları da kamyon Çarşıkapıdan geçerken yo 
şiddetle arattırıyorum ... Vasifın in- !un bir tarafından diğer tarafına 
tikamın.ı, pek kanlı bir surel*e ala geçen Tatyosa çarparak mulıtelif 
cağım. yerlerinden yaralamıştır. Yaralı 

Dedi. Böylece (Buga) nın hissi- Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl
yatını kendi tarafına çevirdikten m.ıştır. 
sonra: Bir bana pencereden 

- Derhal Vasif'ın mevk.iine ge- aokaia diiftü 
ç;niz. Askerleri, kışlalarına çekiniz. 

Fatih Sarayçınıen sokak 31 nu-
Diye, emir verdi. 
(Buga). oz kardeşi gibi sevdiği maralı evde oturan Yunan tebaa-

Vasif'ın yerine geçmeyi kat'iyyen sından 4-0 yaşlarındaki Kosti evinin 
istemezdi. Fakırt Türk askerlerini >kinci katında pencere önünde otu

ba~z bırakmak ta, doğru bir şey rurken müptela olduğu sinir has
değildi. Bu sebeple, halifenin emri- talığı buhraru gelmiş ve dışarı d~ 
ne derhal itaat etti. Bağdat kapıla 1 müştür. Muhtelif yerlerinden yara
rına dayanan Türk aslı.erlerinin kar\lanan Kosti Balat hastahanesine 
vısına giderek onları bin müşkülat kaldırılmıştır. 

Şehremininde Karabaş mahalle
sinde bir sinemada kapıcılık yapan 
Ahmet Hacı, Saray adında bir kızla 
tanışmış, sevişmiş ve evlenmeğe 
Karar vermişlerdir. Ancak Saray 
kendisine çehiz tedariki için para 
liızun olduğunu söyleyince Ahmet 
Hacı birikıtirdiği 160 lirayı kıza 

vermiş ve bununla icap eden eşya 
ve leva>:ınn tedarik etmesini söyle
miştir. 

Afunetten 160 lirayı alan Saray 
doğruca daha evvel taruştığı ve se
viştiği Kasun 6dındaki gence koş
muş ve ona: 

•- Beni alırsan 981IJl düğün mas
rafı olarak 160 lira verebilirim!• 
demiştir, Kasım kızla derhal anlaş
mış ve paraları almıştır. 

Günler geçmiş, Ahmet Hacı Sa
raydan hiç bir haber çılomdığuıı 
görünce onu bulmuş ve hazırlıkla
rı ne safhada olduğunu sormuştur. 
,aray nihayet halı.ikati itirafa 

mecbur olmuş, paracıklannm raki
binin cebine girdiğini anlıyan Ah
met Hacı hiddetle Kasrını arayıp 

bulmuş. Paraları istemiştir. Ka
>ım, kendisinden "ara ahnadığını 
söyleyince aralarında kavga çıkmış, 
neticede Ahmet Hacı bıçağını çe
kerek Kasımı muhtelif yerlerinden 
ağır 9Ul'ette yaralannştır. Kasmı 

Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl
mış, Ahmet Hacı yakalanmıştır. 

Dün Sultanalımet birinci sulh ce-
7.a mahkemesinde lıiıdiseyi bu şe

kilde anlatan Ahmet Hacırun tev
kifine karar verilmiştir. 

* 
Bir amelenin batına 

tuğla düıü 

Ortaköy vapur iskelesi sokağında 

bir yapıda çalışan Ahmet Oğuzun 
başına tuğla düşerdk yaralarımı~ 

ve Beyoğlu hastahaneslııe kaldırıl
nnştır. 

Dün cezalandınlan 
toförler 

Emniyet Altıncı şube memurları 
dün belediye talimatnamesine ay
kırı hareket eden 28 şoförü ceza
landırmışlardır. 

Bqıbof bir otomobil direie, 
iki dükkana ve iki kifiye 

çarptı 

Şoför Kemal Atarm idaresindeki 
2621 numaralı taksi Tarlabaşında 
Aleksandranın dükkiıru önünde 
dururicen frenleri bozularak yo.kuş 
aşağı hızla gitmeğe başlamış, önü
ne gelen >telgraf direğine çarparak 
devirmiş ve bu sırada da hızını a· 

lamıyarak civarında bulunan Ko
ço ve İsmaile ait dükkAnlara çarpa
rak camlarıru kırmıştır. O sırada 

yoldan geçen yağcı İsmail ile Vir
jineye çarparak yaralamıştır .. 

Otomobilini boş bırakan şoför 

hakkında tahkikata başlanml§tır. 

Mürakabe komisyonu 
dün de toplandı 

r 
Kahraman or-
duya Istanbu
lun kış hediyesi 

D I Ş =---'

PO L i Tİ 
Her and 
her gerı 

Yazan: 

Kundura ve manifatura ihtikanna ait dos
yalar üzerinde müzakereler cereyan etti 
Fiat Müraıkabe Komisyonu dün ı !arın satışında mühim ııni:lı.tarda ih

öğleden aoııra Mıntaka Ticaret Mü- tikAr yapan bir müesaese ha'kkın
dürlüğilııde Vali Muavini Ahmet daki tahkikat evrakı ile meşgul ol

KınıJı:'m riyaseti altında >toplana- muş ve yine bir karar verilememiş 

264098 parça 
eşya verildi 

Prol. Hüseyin Şükr 
A. Jnıa.nyanın 

~harp polıtı · 
ı yakından ine 

lursa bunun arzettiğı b 
yeller gö•e çarpmamak 
ğild.ir, Harp en harareti 
da hazırlanır ve taarru 
en hurda teferrüata k 
edilirken, hücum edilec 
ket, ordu veya mıntaka 
harbi başlar. Bu sınir ı 

hazan tehdit. bazaıı tal 
sert, hazan yumuşak ek 
li eder. Birdenbire hav 
bulutlu ve simsiyah olu 
gürler, yıldırımlar çaka< 
bir sağnak geliyor h ·s i 
Bir de bakarsınız birden 
kü~yiş bulur, Güzel bir 
giineşi açılır. Fakat ilk v 

vam etmediği gibi ıkin 

da çok sürmez. Azalış , .• 
!erle bu hal nihayet bir i 

rak elde bulunan lıhtiıldra ait tah

ki.kat dosyaları üzerinde müzake-

relerde bulunmuştur. Komisyon 

ilk olarak ayakkabı üzerinde ihti

kar yaptığı tesbit edilen Beyker 

mağazası ve manifatura işi ile meş

gul olmadığı halde 15 bin liralık 

stok hazırlıyan ve bu manifatura-

tir. 
PEYNİR tşl 

Kahraman askerlerimize şehri

mizden hediye olunan eşyaların ye
lnınu alınmıştır: Buna göre 21 anen 
dil, 166 bez don ve gömlek, 38 bin 
139 avcı yeleği, 74 adet yün don, 
6089 yün fanila, 14 bin M4 yün ka-

Bundan sonra 'buzhanelerde bu- k 
13 

b' 
268 

ki · t . . . za , , ın pamu. u mın an, 
hınan 17 bın teneke peynıre yenı- 1"" b. 360 .. 45 bi %9 

. .. .. b-'·'-ınd .. .. vv ın yun çorap, n 
den fıat tespıtı ışı """ a goru- .. ld' 1•4 t' d 686" t' . . t yun e ıven 1 ~1 ıre on, " ı-
şülmüştür. Bu husustakı tahkika f .1• 1312 k b ığı 570 ·ft . . re anı a, ar a'i ı , çı 
henüz ikmal edilemedığinden katı t' 509 bo tk 84 k . ıre çorap. " yun a ısı, u-
karar gelecek toplantıya tehir e- k k' , 264 b ' 98 . . . şa . ı cem an ın parça eşya 
dilmıştır. /toplanmıştır. Bu eşyaların hepsi Kı-------------------- ı zılayca yerlerine gönderilmiştir. 
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Bugünlerde iki tane 
daha gelecek 

. Dün yeni gelen 
Beledıye bu sene hep- "th lAt ll 
. . k k" l k ı a a ma arı 

sını er en ıra ıyaca I 1 ,,,_ d s·· t ik'l 1 nga...,re en uveyş ar ı e ge en 

kikasına kadar deum ed 
açıldığı vakit fazla emni 
pılanlar, bozulduğu zam 
heyecan ve yeise düsenle 
ha haldı sayılamazlar. 

Alnıanyadan satın alınan lcılı:o- Belediye Reisliği Floryadaki plaj mallar arasında pamuklu ve yünlıi 
motiflerden iki tane daha şehrimi- ve gazinoların bu yıl kiraya veril-ı men.~ucat ta bulunduğu öğrenilmiş
ze gelmiştir. Bu lokoıınotifler son mesinde çekilen müşküJ.atı nazarı tir. Bu mensucat meyanında piya- Fransa ve Holandanın 
sistem makinelerdir. Lokomotifler dikkate alarak yeni mevsim için salarımızda mevcudu azalan bir bakınız. Lehistanı mütalca 

Bunlar aras.ıra dürüst b bir fen heyeti tarafından tesellüm şimdiden icap eden tedbirleri alma- çok çeşitler de vardır. Bu mensu-
edilerek kısa müddet içinde derhal yı kararlaştırmıştır. Bu maksatla cat evvelce Fiat Mürakabe Komis- gibi gösterildi. Bi!Bhare 

nin aleti ve Alınanyanın b 
işletilmeğe başlanac&ktır. Haber al- dün fen heyeti müdürü Nuri ile, i- yonunun tayin ettiği kar hadlerine 

bi tasvir olundu. 
<lığımıza göre bu günlerde Alman- mar müdürü Hüsnü, turizm, neşri- göre satılacaktır. 

F r a n s a, u z u n 
yadan daha il<i loko.motif ve bir yat müdürü Eşref Şefikten mürek- Diğer taraftan ayni vapurla 

det artık muharebe olınıY 
mik>tar da vagon gelecektir. Bunla kep bir komisyon toplanarak bu,matbaa mürekkebi, gresyağı, sud 

Alınanya olgun bir aruı 
ra mukabil Almanlar memleketi- hususta görüşmüştür. kotsik, ecza, Analin "'y&, radyo, 

kendiliğinden düşüverecek 
mizden mühim miktarda tütün al- Neticede Floryadaki tekmil ga- telsiz aksamı, esans, kireç kaymağı 

hayyül olundu. Yersiz ve 
maktadırlar. zino ve plajların tek müteahhide ve ayrıca 300 kalem eşya daha gel- bir sükun ve itimat havas 

Yerli mallar 
şubeleri açıldı 

verilmesi ve münakasanın yaz gel- miştir. guldü.Majino geçilmez gibi 
meden evvel icrası kararlaştırıl- Altın fiah ratlar, İngilizler son Frans 
mışlır. Ayrıca bu yıl Floryada ya- I Geçen hafta içinde mühim mik- rine kadar dayanacak gibi 
pılacak yenilikler de komisyonca ı tarda yükselmiş olan altın fiatları ler icat olundu ve rayiç alı 
tespit olunmaktadır. tekrar düşmeğe başlamıştır. Dün her tarafta sürüldü. Bugiiıı 

bir alt.ın 23 lira 4-0 kuruştan mua- na benzer formüller teda 

Şubeler şehirde toptan M A A R I F mele görmüştür. rilmektedir. Bu defa da 

1 

Dünkü ihracat lılar son İngilize kadar 
tevziat da yapacak ~u~llimlerin '?all!lannı ge- Dün muhtelif memleketlere 150 caklardır denilmektedir ... 

Sümerbank yerli mallar pa- cıktıren huıuıı, yabancı ve ı bin liralık ihracat muamelesi kay- Almanların behemehal 

zarları Ereğli, Nazilli, Kayseride ekalliyet mektepleri . ı dedilmiştir. ~. u.ıracat meyanında ru•la bu ilkbahar vey• 
yeniden üç şube açmıştır. Yarından Muallimlerinin maaşlarını tedı- Almanyaya tütun, Macarıstana harbi sona erdirecekleri ıe 
itibaren faaliyete geçecek olan bu yede geciken hususi, yabancı ve 1 fındık, tsveçe deri gönderilmiştir. 1 nıyor. Çok makul olan bıl 
şubeler perakende satış yapacakla-(kalliyet ~ektepleri ~dar~lerinin V N l VER S I T E. her tarafta yayılıyor. Ya 
rı gibi ayrıca kendilerine bağlanan şıddetle tezıye olunacagı dun Ma- nihai darbeyi indirmiyc 
şehirlere toptan tevziabta da bulu- arif müdürlüğünden bu mekteplere Maarif Vekili davet edildi cephe neresidir? İşte burad• 
nacaklardır. Bu mağazalarda sa- tebliğ olunmuştur. Üniversite Rektörlüğü tarafın- eski soğuk ve sıcak duş usıJll 
tılacak her nevi mamulat şehrimiz dan her yıl talebeye verilen çay zi- rarlanıyor. Bazan Balkan!-" 
den gönderilmiştir. Nazilli şubesine İnhisarlar Vekilinin yafetlerine ayın birinci günü saat taarruz mevzuu bahistir, .• 
Aydın, Denizli, Muğla, İsparta, tetkikleri 17 den itibaren merkez binası me- lehinde alimetler çoğalır. 

· 1 1 d b 1 kt yada tahşidat, Macar HarbİY' Bordur, Ereğliye, Konya, Niğde, Şehrimizde bulunan Gümrük ve rasım sa on arın a aş anaca ır. I 
Kayseri şubesine de Sivas, Kır;;e- İnhisarlar Vekili Raif Karadenız .Maarif Vekili Hasan Ali Yüceı umın Alınanya ziyareti, 

t k l b -ı Rektör Cemil Bilselin daveti üzeri- Y u g o s 1 a v hududunda 
hir ve Yozgat mın a a arı aıı an- dün akşama kadar İnhisarlar U. t.-lışidatı, Bulgar BaşvekiliııiJI 
mıştır. Bu şehirler ihtiyaçlarını Müdürlüğünde meşgul olmuştur. ne. önümüzdeki hafta içinde şehri-

! kt 1ana seyahati. Bütün bu 
merbut oldukları şubelerden teda- Vekil b ·· İst b 1 G" .. ki mıze ge ece ır. ..» 

ugun an u umru · er . . . ş bir araya toplayınca hiç şiir, 
rik edecekler ve ayrıca açılaca:klB .. d .. ı··-·· d t tkikl d b I .Maarıf Vckılı ubatın 9 uncu 

aşmu ur ugun e e er e u- .. .. . . rl lıncı ki hareket anı y 
küçük mağazalarda satışa mal ar-ııunacaktır. Pazar gunu, bu yıl pek ıyı derecede • 1 
zedeceklerdir. . .. .. . liselerden mezun olarak Üniversi- tır ve istikamet Selinik v•Y 

Emınonu Halkevınde teye kaydedilen talebelere verile- goslavyad.ır. Belki de Bulll' 

Susuz mektepler 
Karago"z oece • volu bahis menaııdur. Bu"aıfl. 

• 11 cek çayda hazır bulunacaktır. 
1/2/1941 Cumartesi ak.;amı saat amumileşirlı.en bir de b 

Bazı ekalliyet mekteplerinde ta- (20.30) da bir Karagöz gecesi tertip Taksimde üç spor salonu Sicilya adasma ve İtalyanJJI 
!ebelerin temizlik ihiiyacıru kacşı- edtlmi~lır Bu toplantıda Evimiz yapılacak buna da Alman askerleri 
!ayacak miktarda su bulunmadığı Dil ve Edebiyat Şubesi Reisi Do- Taksimde Sürpagop arsasında maktadır. Acaba Yugoslav~ 
ve bazılarında da içme suların pis çent Sabri Esat Siyavuşgil tarafın- Beden Terbiyesi Genel Direktör- Bulgar yolundan vazgeçi 
kaplarda bulundurulduğu görüle- dan Karagöz hakkında bir müsa- lükçe üç büyük spor salonu inşnsı doğruca İtalyan askerleriııill; 
rek Maarif müdürlüğünce icap e- habe yapılacak ve İrfan Açrkgoz Jcararlaştırılınıştır. Bu hususta be- tikleri yollardan Balkanlara 

den tebligat yapılmıştır. tarafından Karagöz oynatılacaktır. lediye ile temaslara geçilmiştir. 

ruyordu. Sadiye, bahçeye bakıyor. rusudur. Remziyem daha on yedi. sigara sarmıya başlamıştı: Demek, Remziye; bu yııol' ç;;;it,E; ;ı·y o O cci o~u'ı :;~:~;-;,7 ;;;; 
Yazan: ı~IAHMUT YESARi ıda~acık o~ada Nişan~şındaki ko_ 

- nagın sekız penccrelı odalarında 
İskarpinlerini çıkarmıştı, Remzi· 1 ğı üzerinde kalaysız bir maşraba duyamadığı bir ferahlık hissetmiş

ye içeriden ko~rak getirdijp ter • duran musluklu, geniş karınlı bir ti. 

du. Bu küçücük bahçe, yalının lı.o- sini bitirmedi. Ona bakarken yü • - Damadını, Feshane fabrika. yı inhidamdau kurtarmak i 
nısundaki büyük havuzdan daha züın gülüyor amma bir de içimi sında çalışıyordu. Yevmiyesi azdı. yedisinde gelin edilmişti? •. 
küçüktü. Ortasındaki; bilezik ta - sorun... Anası gibi ince hastalığa Oradan çıktı. Allah rahmet eyle • akranları, daha çocuk sayıW 
şı.o.dan boş bir kova sarkan kuyu.. tutulacak diye her lahza aklım ye_ sin Hurşit Beyin bir tarudığı var- Hatta birçokları boylarının 
su, komşu bahçeleri ayıran tek rinden oynuyor ... Sağ olsun kendi- mış; o, söyledi; şirketin bafurları. ğından istifade ederek kı!i• 
tuğla duvarların diplerinde, kırık 1 si de pelı: inattır n.ı tamir eden fabrikaya ya•.ıldı. çocuk esvapları giyiyorlardı 
kiremitlel'le çiçek payı ayrılmış, Remziyenin çocuk anası olduğu. O da memnun, biz de .. Allah tuttu. ziyenio taze, taklit solguP• 
bir mendil kadar ufak bahçede, yü na Sadiye ihtimal verememişti: ğunu kolay etsin ... Evinin ekme - yüzünde bir genç kız ntj't likleri zorla giydirdı. küp, tandır şeklinde bir kerevet Renkleri, örnekleri birbirine uy-

- Teşekkür ederim kızını. , üstüne oturtulmuştu. Pencere ile nuyan, eski yol keçeleri eklenerek 
Renı:ıiye, sokak kapısı açıldığı duvar arasuıa gerilmiş ipte ıslak, yere, balı gibi serilmişti. Kapının 

taınaıı içerisi görünmesin diye a- küçük çocuk donları, zıbın, faska- sağında beyaz, emaye tokmaklı, 
ı.ı.lmış beyaz patiska perdeyi arala- lar asılıydı. yeşil boyalı bir dolap duruyordu. 
dı: İhtiyar kadın bir elile dizini tu.. Dolabın biraz yukarısına, sırçaları 

- Buyurunuz, dedi. lup, öbür elile duvara dayanarak, dökülmüş, camı özlü müstatil bir 
Bu mahalleler, bu evlerin. içi, her basışta başka ses veren mer- ayna asılmıştı. Bir kenarı pencere.. 

Sadiye için meçhul bir ilemdi. A- diveuleri çıkıyordu.Sadiye, ayakla. ye dayatılmış, dokuma kılıflı al _ 
ra perdesinden geçınce küçük bir rına büyük gelen şıpşıp terliklerle çak sedirin arkasındaki duvara; es. 
ıofay·a girdiler. Sağda bil' ayak yürüyemiyordu. ki fes, çuha parçalarından munta
merdivenle inilen bodur bir kapı Yukarı katın dört köşe sofacı - zam kesilerek birbirlerine renkli 
vardı. Tanı karşıda, parm•klığl- ğı.nda da, döşeme tahtalarından, pampakilerle dikilmiş büyük bir 
na mor salkım sanlınış bir pene&- beyaz badanalı duvarlarına lı:adar örtü çakılmıştı. 
re, pencerenin yanında, yn!ı:an b.. ufacık bir lelı:e, bir tırnak kazın.. Pencerenin chş tarabnda etısiz 

ta çıkan, trabzonları esneıniş dar tısı göze çarpar bir kir yoktu. Rüz bir tahta üzerinde, destek değnek. 
bir merdiven görünüyordu. Merdi· gardan muhafaza için aralıklarına lerine yumurta kabukları konmuş, 
veıı altındaki bo91uia, tahta lı:apa- pzete kiiJtJan yapqt:rrılmq ta - küpe çiçeti,, lı:aranfil W.s.ıları du. 

Pad işllhln bu 1rııd"61 ü- tu . 

ze gülen, neş'eli, sevimli bir ruh - Pek küçük evlendirmişsiniz. ğini getiriyor. Oğlumun acısını lL cııkluktan kurtulamamış ~ 
vardı. Remziyenin ninesi soruyor- - Gelinim de öldükten sonra nutturdu. dm hoppalığı, tınıarıklığı 
du: , büsbütün yalnız kaldık. Erkeksis Sadiyeyi oraya niçin davet etti- İ Her halinde yaşlı bir kadıJI 

- Kahveniz tekerli mi olsun 1 ev idaresi kolay değH... ğini unutmuş, damadının huyunu,' yeti vardı. 
' efendim? / Koynundan; üstünün yaldızlı, 1 Remziyeyi nasıl gelin ettiğini, oğ. Onlar; fakre, setalete 0 

Sadiye; o kadar mahçup elmuş.. kırmızı ya21ları, mavi boyası dö.. !unun şahadet haberini aldığı za. alışmışlardı ki daıııarlor1Jl4• 
tu ki ne cevap vereceğini ııaşır •

1 külmüş, rejinin sigara kutularıns ı' manici tee sürünü, gelininin vefa. cürcti kalmamı tı. Bu e'• 
mıştL Başiyle diz bilirsiniz• eler I benziyeıı, e-sl<i bir teneke kutn çı.. tını, komşularını, bu ses!Iiz mahal. 11 alan yüksek bir kpedc 01 

gibi •evet. dedi. karmıştı. Sadiyeye uzattı: • lenin küçücük harap evinin tari - 8'.'rt bir karayelle hemen 
Remziye çıkmca, ihtiyar kadın - Kaçaktır amma, pelı: sert de..' hini anlatıyordu: rirdi. Sofada, odalarmda 

içini çekti: ğildir. ı Sadiye; her felaketi <riikilnet ve necek e ya yoktu. Saılı < 
- Remziye benim torunumdur, Sadive, nezaketle reddetti: I tf!vekkülle karşılıyan, ömninün sa.. bun boya ile boyanın < •

0 

dedi. Oğlumun yadigarı. Hüseyi • - Göğsüme dokımur efendim, yısız mihnet ve zaruretlerinden zinden perdelerle tahta • 
nim Yemende şehit düştü. Topra- keml'm. - Siz bilirsiniz. pt"k tabü bir Us.anla bahseden bu; ğe utanırdı. Güne bile on~ 
ğını sevsin, gelinim de ince lı:tsta- Kutunun kapağııu açıp toz tii • dü ük ka lı soluk mavi gözlü, in. şı ha is da' rnnıyordu. JI ~ 
lıkfan gitti. O, kapının önünde gör tünleriıı ara•ından, pek ufalanma..! ce boyu.ıılu ihtıyar lı:adına bakıyor., !ar ıvrt kuv\etıııdcn 

1
, 

diiiünüz çocuk ta Reınziyenin yav ınış kırıkları seçerek incecik bir du. 1 rumdular. (i><' •nı 



f KDAM 

!1 Günün Mevzuu l Metaksas bir asker l f~aıj 
Harp Yakın g·bi ve muzaffer ku- Asıl kadnta";;° 

ediz nehri gene /Af ?'~n lktısat Asyay·a· sir~yet irşat etmeli .. k . 1 d vezırı Ankarada edebılır mı? mandan olara öldü ı Haltaıb iki defuı~_cnil~..ı •• 

1 b / ~kı, tanur &ornıüş clbısele.rrn gi . 

U Se mıye aş a ) Ticaret •vekilimiz Yazan:H.Nurilrmak YAZAN: NIZAMETTIN NAZiF ;::,~_h•klondahaıkUpıedııe. 
m İS af İ r şerefine 1939 Eylfılüııde Almanya - Le- Biiyük diinya buhrauı karşısın· 

histan hududunda başlıyan muha- Yıllardanberi bi:ı:e sevgi ve dosL m~i ancak Türk • Yunan ittifakı. da düıı)anuı her tarafı birrok jkt.a.. 
b. . f t ı· 3 aşan sular ovalara yayılıyor 

11 zıya e VerO.J rebenin nerelere ve hangi milletlE· !uğun bir neşidesi gibi gözüken, nın yapılmasından soııra mümkün sat ve ihtiyat tedbirleri alırken, ta.. 

r, 30 (AA.) _ Son yağmur· başlamıştır. Sular M-enemen ~ Ankara, 30 (A.A. )-Birkaç gün· re ~iray~t ~ttiği ile .husule gelen uç &) anberi ıse birbirinden bü • olmuştur. Bız.ını anlaşımunız o fe- bildir, ki biz de icap eder e ed 
Menemen kazHı dahilinde sinin üstünden apnakta ise de~- den beri şehrimizde bulunmakta nctıc~l~ı bı~ekte.yız .. B.u s~beple yiik zaferleri ile goI;'Sföuüzü .ka - yizli çekirdeği yaratım tır .ki Bal haftada ikiye değil, bire bile indi· 

nehri sulan 25 santim yük- nakallt devam etmekte ve şimdilik 1 Af ikt t •• Abd .. l gcçmışın hikayelerilc fikirlerı yor- bartan Atinadan, göoHunüze ucu kanlara ekilmesi akabinde bir Bal· rebiliriz. 
ve sular ovalara yayıhnağa bir tehlike görülmemektedir. 

0 
an gan ısa vezın u me- mak arzusunda değiliz. kızdınlnuş bir ok gibi saplanan kan paktı fifü.Jcuebilmiştir. F.sl · n tamir görmüş elbise İ§İ. 

Ür Fransa J 

vvetleri de ı 
ahlusa girdi 

nda Mourzuk üssü 
tahrip edidi 

lngil~ere harp 
istihsalatında 
fazlalık var 

Bir fırkanın teçhizatı 
çok çabuk yapıhy or 

cid Han şerefine evvelki gün Ana· Muharebenin şimdikı durumu; hain bir haber geldi: Ben şah i hayatımda, sıyast ha. ne geUnce, bu mc clede irşnd edi· 
dolu Klübünde ve Ticaret Vekilı · t ·ı •. 1 •Artık büylik Metak as ha ... ·atta yatımda da birçok fedakarlıklarda Jccck olaıılar, erkeklerden .. :yad• sıra.} c ı ıı.ımal erini fıki sahada tc- " ... 
Mümtaz Ökmen tarafından bir öğ· merküz ettinyor: değildir.• bulunabilirim. Fakat Türkler \'e kadınlardır. Çünkü znallı erkek. 

Pr.rl:ık zaferleri ile bir kat dnha Yunanlılnr için Ttirk - Yunan dost. lcrin çotu ne olsa giyerler; kadın· 
ebcdilcştinli&l memfokcündcn jc;. f luğu derel!esindc ehemmiyetlJ ve lana çoğu, batti yüzde doksanı İM 
füdal ve medeniyet suiknstçilcrini devamlı bir başka dostluk mevcut elbise olsun, şapka olsun, çorap 
koğuşundaki azamete hnlıarnk bir olduğuna veya teessüs edebilccegi. olsun, pllpuç olsun, bir giydikleri. 
giin lıattiiı bütün Elen evlerinden ne inanmam. Evvela biz ikimiz, ni bir duba giyınek istemezler. Bir 
ölümü dahi ebediyen uzakln hra. yani Tiirkiye ve Yunanistan ... Son- çeıit para tmağındanbaşka bir teJ 
bılcceı:ine inannııya hazırJ:mdığı - rn dığerlerf. Ben bu bahiste çok olnuyaıı modanın aut kabul etmaı 

le yemeği ziyafeti vcrılmışti.r. l - Almanyanın Romanyadn 

Dün de Abdülmecid Han, Tica- yaptığı askeri ta~idat haseb.ile ya
ret Vekilimizin şerefine Afgan kın Şark'ın bugüne kadar harpten 
büvük elçiliğinde bir ögle .ıiyafeti masun kalan kısımları ve yakın 

vermiş ve bu ziyafette Harıciye belki de Orta Asya ... 

Vekili Şükrü Saracoğlu ile Harici- 2 - Birle ik A1!'erika Hmic:yc 

ye ve Ticaret Vekaletleri er:kAnı Nazırının sözlerine, Japonya Bns nı12 bu büyiik insanın ölümü bizi kıskaacua. esirleri erkekler değil; kadınlardır, 
t;r defo d:ıha, bu dunyada Iı mli· Jf. Yoll:arda bir erkeklere, bir de ka. 
ğin değişmez tek hal~ıkat oldugu. Evet ... Büyük Metabas, 8eft bu danlara d"kkat edin, bu cihettea, 

vekili ile Harıciyc ve Hnrblve Na Londr 30 (A.A.) Daily Te- hazır bulunmuşlardır. · 
, 30 (A.A.) _ Hür Fran- a, . .- • . 0 ırlannın verdikleri C('\ aba v 

VVetlen umumt karargihı pı legraph gazetesinın sıyası muhabı- 'I L Tokyo gazetelerinin neşriyatrrrn nu kabule zorlulor. bahiste daima kıskanç oldun. Ve aralarındaki farkı görürsünüı. Hat• 
bu derecede kıskançlıkla bağlandı. ta yolda yanyana ciden bir kan neşretmiştir: ri şunları "yaz.."Ylaktadır: J ı 1 an 1 n on ra göre Uzn.k .4k, Çın, Hint, denizle-

cikdnun a i fnd Çad gölü Hava hucumJannıı ve memlcke- , ri ile Pası • Okyanusu ... l\1ctaksns'ın öiümü ile dost \'C ğın iki sevgine da1ıa rastlandı: kocaya bakın, erkek teıniz, tirear 
müttefik Yunnni• fan, mıll tlcrin 1 - Vatanma karşı olnn sc~gin, dazdır, faknt adedir, kendi haline 
her zaman elde etmek talihine 2 - Mesleğin olan askerliğe kar- göre gi' inmiştir. Kadın ise koca-

ında ~~al ~e Larmi- te iptidai madde ile iaşe .maddele- t e i v to . a İçinde bulunduğumuz. günlere ~D 
andasında bulunan kıtaata ri getiren ticaret gemilerine karşı Y dar harbin A\'rupa He Afrilrnda, At 

p müfrezeler Tmblusgarbın yapılan taal'ruzlara rağmen İngil· --o- las O'c •anusundu ve Ak~eni de d-· 
nuntakasına girmişlerdir. terenin son aylar zarfındaki harp Berlin ateşeside Va- varn eden sahalarile mucadelenin 

m. zhar olamadıkları bir lıüyuk Şef şı duydu,'Un SC\'gi. sına ni betle, öyle takmış takıştır .. 
kuybctnıiştir. Modern vahşet karşısında mede. mış, çakmış çakışhrmış, iki dir • 

arımız Mourzuk'a kadar iler- i tihsnlôtında fazlalılk hydedilmiş- Şİngtona çağrıldı se:·rini dahi bilmekteyiz. cTclmı: 
er ve bu Ü$Ü tahrip etmiı- tir. Mcsela, bir fırkanın ıtechizatı . . mucadele• diye tavsif edt·bilece 11 

Snkafı altında ynıınn r. uzun yıl. niyetin bayrağını tutanların tarihi hem bir çekirdek olmu§tur, ki işin 
lıu<la bu harikulade zc: .. l ı l'"ip yazılırken insanlık, senin, bir sa. farkında olmıyanlar, Baynnı HL. 
anlıyaruamış olmak, .knrdcş 1 n\'ga- balı İtalyan sefirine \•ermekte te· nunefendi ve Rayı da ayni kona • ·Bundan baŞka Gatrum mev- bir «aç ay zarfında değil, bir kaç Vaş~gton, ~O (A.A.) - Bnhrı~e rniz 939 harbinin dnizlerde karalaı 

zapteıdilmiş ve düşmana in- hafta zarfında temin edilmektedir. nezaretı Berlinde bulunan Amerı· da, buharlı ve m<>törlü nakli~ e va 
ve malzeınece mühim zarar 1940 senesi İlkkanununda istlhsalit kanın deniz ataşesi Schrac-der'in sıtaları, kıt'alar, milletler arasın

a edilmi§tir. Bir 90k İtalyan geçen aylarınkfnden daha yüksek- Vaşingtona dönmek üzere emir al- dakı iktısadi, ticari rabıtalarda' 
eleri yerde yalnlm}ftır. Yar- tir. Fakat Sonkilnun ayındaki i&- dığını bildirmiştir. Amerikanın sürat, ehemmıyet, tayyarelerin h 

orand Çad mınlakasındeki lihsalitın İlkkanun ayındakini de Londra deniz ataşesi Korrtramiral valardaki fnalıyetı ile c asen dunya 

arı ve sınıf nıücndelclerı i~.tı de rt'ddüt etmediğin mert ve asil ce.. ğın bahayani bir vekiliharcı san .. 
ne yeis verici günler ~ aşan•ış ol • \ p ile hitdiselcrin seyrini nasıl neder. Bugün, Jstaubulclr öyle n. 
1 "l' u bilcWımiz Y n u· tnn ifn değiştirdiğini asla unutnnuyacaktır. ler vardır, ki içlerinde yırtıksız, 
ıe derece büylik bir talıl n ol.1 Bıı cc\llp ile sen tarihin en biiyük sökiiksüz, deliksiz, detlbb, rensl 

ımızın Mourzu üzerine yap- geçeceği tahmin edilmektedir. Ghorml .. . . .] b . V . milletlerini nuiteessir eden. aı·1k ... ey uç gunuen en aşıng- .. 
ı hareıkAt esnasında maktül landıran rnücooele şeklın' de tetk• 

nıuşsn, birçok A vrııJıa milktl rinin j vatanpen erleri arasındaki mev. atmamıJ, hattA katibi, tekli bozul· 
şcfsizl'k yüzünden nıah,olduldnrı kiini almış ındu. ınam11 ne mantolar, ne roplar, ne 
bir hcngfunede, knz.a ve kaderini Mesleklerin sultnnı olan asker- kostümler, ne entariler ne çe it 
ıu muazzam dc\'let ndnınma ema· liğin tarihi ise şöyle diyecektir: çeşit iskarpinler derin bir uyku i. 

net etmeyi idrak edeb• lın · 'i ulwı • aMilletinin saadeti ... içi? çalıflllak çinde uyumaktadırlar, Çünldl 

Ta~ h 29 ·ı tonda bulunmak-tndır. Her iki deniz 
.. ştür. ~un ~:ı~-ldı'mı yona edebiliriz. Yine diyebiliriz ki, diın 
eraJ de Gaulle, harekat ku· ,.oıuuc ataşesinin Amerikaya çağırılmış va kıt'n!arına yüzlerce .,eneden b 

ı Dorand'a kurtuluş nlşa· İzmir, 30 (A.A.) - Dün akşama olması bahriye nezaretinin Avru- ri yerleşmiş ve dagılmış, kökle 
Salip rütbesini ıtevcih etmiş kadar yapılan tütün satıştan 29 pada cereyan eden hare.kat hak- salmış bulunan İ11giltere Kıallığmı 
u emriyewn~inde kendisini milyon kikıdur. ~n sene aynı k'lnda tafsilat almak isteme.ine at- ve Biiyük Dritanya lınparatodugu 

ııı~ı da o derece bilyük bir tnlih kaygusu ona Başvckaletı kabul et. b.•ıılarıa artık modau ceçmiftir. 
olmuştur. tirmişti. Fakat tnl~h. ona bir ~er Bunları eskici yahudiye aatmıya 

etle zikretmiftir: müddet zarfında bu miktarın an- !edilmektedir. nu yenebilınok, hasımlarınca rna-
eljisi ve cesareti ile §(Shret cak yarısı satılmıştır. --o sn başında, kağıt üzerinde halledi-

l\tetaksas, her şeyden evvel hir gibi öln1ek . şcrefını. bab~t~ .. 4~ kalksanız, pek para da etmezler, 
Tiiık dostu idi. Şahsan de Tiirkle. nilyonluk bır de\•lehn ~ecavüzü~b Çünkü eskiler alayımeıJar, kulla. 
rin dostu olan bu büyük in an bir ayda durdu~an ve ilç ~~lık bır mlnuı bdan elltise, çam.,u ve 
mrmlekctinin harici politil':nsı için miicadelede duşıııanını tlort ku. ppkalarına itibar etmedikleri p. 
de bu dostluğu kilidtaiı olarak kul- mnndan deği1tirml~e. mecbur eclen, bi, giyilmiş kadın papuçlar.ına me
lanmıştı. ' İH~·anın temellerını sarsan !\le • telik bile vermezler. Çünkü bunla. 

l§ bir yüksek subay olan Afyonda zelzele T = ft lecek meselelerden, muammalar-
/. Dorand, kıt'alannm başın- Afyonkarahisar, 30 (A.A.) _Dün ~ dan değildir. 
UŞrnan tarafından şiddetle saat 3,50 de burada oldukça siddet- • O halde ne olacak, neler yapıla-
11 edilen bir mevkii z::.pte- li bir yer sarsıntısı olmuştur. Ha.. 1 ak; Almanya ve Japonya Erkiını-

kahramanca ölmilft'ör.• sar ;,oktw-. ırtrbıyeleri harbin yakın gelecek-

Bir gün kcndisilc konu urken 1 taksns, bir asker gibi çarpışarak rın alıcısı yoktllr. Erkek eskilerine 
han EÖylediği §U sözler biç h tı • öldü. • ise can atarlar. Çünkü bunlarua a-

At,,,. ail• ---------
&oıı hezimetler üuriM iı.&-

l'İeali ai) asisi bil'el' hirer 
-:Ye eöaderiliyor. Bu me • 

•kont Ci .. o bir IMNnbar· 

• fll .. 11na lnnna1ula ~e. 
ı. MUS601ininhı çocukla. 

. ela birer vuife verilcliji 
tiU;yor, Ne denin? 

}(•--.oııa fiTle bir öbflr.. 

- MusaoJiai aileli, çocukla. 
.' daaaatıarile, bym petler-
ıyJe ı...:~· 

•nrııkte meydam harh. 

Yor demek. Z.tea ba it ar. 
çOluk ÇOc1lk ... clitMlü, 
l, 

11 • 

8uu1: 1 
t>"D erde hayvanlara fu-

YUk l"iiklet"J.ıı · ~ · "k!l • ı uıgındea şı -
te gelen bir kariimize Na. 

llıolla §U cevabı verdi: 

- lliına)eihayunat cemi· 
lı lle Yapiyor? di)c soruyor .. 
llı, Cemi)eti akvamm iııfi-

1 Cltigi dcurdc ha) un hi. 
ltl'Csiıtdcn balısoluour mu 
4daş? dedi. 

ltQndeuu 
~ 

.kapatılı • 

ma loca· 
ar mda 

tuüna-

Şeyhin 

lıerameti 

İtaJyacla kanşaklıklar laaşla. 
tlıjı haber veriliyor. MiJano 
ve Trieatede harp nleyldaı ı bir 
çok insanlarııı kurşuna dizil • 
dikleri söyleniyor. Bir tanftan 
İtalyan membaları Mussolini 
lebinde nümayişler yapıldıfı,. 

aı iddia ediyorlar. Bunlarm 
lwıeisi doğru? cbye Mrduk. 

NaaemoUa: 

- Epey oluyor. Bir ecnebi 
karikatürü giN-müıtilnı. tl'stü. 
başı yırt.ık, yüzü rözil şiş bir 
adam karikatÜl'ü idi. Altıada 

f11 cümle: 

İtalya dan gelen mallar tf•kı in .u:arlılrmda ne tarzda bir 
nından çıkmaz: Evet_. Bir asker gfltı ve._ Ma • he91 pktu. 

•- Balkaa Jttifala gtizel bir e. znf!cr bir kumandan olarak. Bir falnikMa, Wr -.Cuatla, bir 
llanı tatbıkat sahnesine koj acak

Ankara, ı (A.A.) - Ticaret Ve· Jar? 

kalctiı en b ldirilmektedır: Tahminler ne kadar fazlaştırılsa 
1 - 2/12669 sayılı Jmraınamcnin t<:\idh eylernektt·n .kurtarılamaz 

serdir. Fakat Türk • Yun:ın ittifa- Temiz ve asil hatıran öailntle ~ çal'fA" kMhnlarm bile 
kı çok daha güzel bir eserdir. Zirn aygı He eğilirim O meplo Metalr. bir bmı, eberiyetle DUMiayı, pk. 
hir Bafüan ittifakının kurulnbil - .;ns.. lıiı kiswıeye vermaler ve İf br 

kinci talimatnamenin brrincl mad- wnlamaz. Fakat muharip büyii:k ıuna iıtirak edenler 
ıkinci • .. addesinın tatbikine ait j.. rnüsbet neticeleıe ve hukiımlerc Erzurum kayakçılık kur. l 
d• sind<' yazılı memleketlere İtalya devletlerin siyaset ve a hı !ık a- Mus, 30 (A.A.) - Bolgcmir.den 
ilave edilmiştir. -inmfannca üzerleriııd • enemmiyet- Erzun.ım kayakçıl~ kur.suna işti-

2 _ 8 Haz.ıran 1940 tarihli ve le, ittifakla durulan cihetin. yuka- rak eden eğitmen buraya dörunii -

4530 1 i t~.ı . ı· rıda kaydeylediJ;rimi?. ikı sirayet tür. Eğitmen Beden terb"H·si Ge-. sayı ı resm g~ze ... ~c m ışar . . ı 

Amerika 400 
küçük harp 

• • 
gemısı yapıyor 

ı . ı-1:...... t . ı..ı. abasından bırıncısı olınndı ına ka- nel Direktörlüğüne gönderilen 15 
ey ıvcn C1lllll8 namenın tl'lVlll"'l'i.at • A eclisi bu 

_;d · ·b· İt 1 ad - nı bulunuyoruz. Yanı harbın ge- kayakla faaliyete gcçilmi-!'I ve tatil yan m muu esı mucı ını:e, a y a.19 gum- . . . 
. ki . . lmi 1 t b d ll . Jecek ınkışafında sırayetın Yakın rrünlerinde elli sporcu gence müna- kanunu kabul etti ru . ernnıze ge s o up a e e erı , 
.. . .. . Şark m · Yakın AsJanın ~imdı)e vebe suretile kayak talimleri yap- (A.A.) _ D"'n. Türkıye Cümhurıyet Merkez Ban- k"da h t d f"J b l Vaşington, 30 '-

u r arp a cşın en ı en masıuı tırn n.ğ::ı aş anılmı tır. Ih 
kasındaki Klering hesabına yatırıl· k 1 taka! programının tevsii ve bi assa 400 a mış .mm arına yangını bu 

şna itile cliiğüae, demeie lider Iİ. 

mak suretile muamel~ başlamı~ IO§mıyacağına. ~üçi.ık harp gemı. inin inşası için 
Olan : .. 1er muamelenin başladıg~ rupa'- :ı kar"ı İnglltt>rcn ·n tasarla· 909 milyon dolar sarfına mezuniyet te onun ı ..... , diyomm, ld 1Nı-"• ~ • ı Çünkü böyle bir hareket; muha- " ' r-· ... 
tarihte mer'i olan hükümler dahi- rı"p bü .. k d 1 tl . , dığı ihraç hareketleri zamanında veren kanun, iıyan meclisince ka-

bl en yeni, en zarif, en ı»Üslü tef• 
)erini giyinerek giderler. Git8inler, 
fakat, bu&iinkti büyük dünya bUh• 
raaı karf1Sında,, evdeki dolaplar, 
sanclıklar, l'&rdroplar tıklım tık • 
Jım, ve pek az giyilmlf, aapsatlan 
te.rtemia, hatta ütüsü lstUntle, çi 
çe~i barnvnda elbiseler, ppkalaı 
papllflarla flolu iken, moda detif-ti, 
diye, yenilik olsun, diye yenide• 
manfhıtun~ılan, lnımafÇllara, pp. 
kaeılara, papuççulara kopnak ha 
halde akıllı kiri bir if değildir. t,. 

. . 1 yu ev e erm zaıer gaye- k c.. h · l"ğine ·· 
lınde ıntaç o unur. lerini, içinden çıkamıyacakları aor- bililas.sa Almanyayı tehlikelerle bul edilcre um urreıs ı gon· 

Keyfiyet, italyadan getirilen m::ıl 
1 
luklara, manialara, yıprann1aıara karşılaştmr. Alrnanyanm hedefi derilmiştir. 

ların memlekete ithali hususunda ı te..,adüf ettirecekıtir. İngilterenin İngilteredir. t~ mevzuubahis gemielr ara-
S sında may11 toplayıcı gemilerle de-Vekfıletimize müracantta bulunan • c.Janiğe asker ihraç edeceğine, Al- Balka ,1 1.,. yakın "-•ada bu 

" ''""'J ni:mltı avcı gc.mileri de vardır. 

bir fazilet sayılan eski ve tama 
ıönnüt elhise giymek meeeı.ı L 
çin irpd edilecek olanlar, uba si. 

yau biuılarcbr. 

o.,,..... Ceınal Knndı 
tacirlerimize cevap olmak üzere manvanın da Yugoslavya ve Bulgar günün bı~~ af devletlerini, menabii 

•Bütün zevahire rağmen ben bildirilir. bitaraflıklarım bozarak Seliıniğe bu istikamete yapılacak taarruzlar- Cak' d f ed"!d" lnıiliz ticaret heyeti reiaı" 
kendimi bili dayak yemiş ad· "arkaca&<ına dair haberleri hakiki 

1 
bo 

1 
ak So tl B. 1 .ğ. i yn Kont ı e n ı ı 

a zu ac vye er ır ı ın ~- b ·· ı· 
detmem.. •• •• S "'I T / he.:;aplara istınat .edecek mahiyette ni hasımları aarsma itarııillnnak f Budapcştc, 30 (A.A.) - Bu sa· urun ıe ıyor 
Arzetınck iiitcdiiim bu işin Şu~ru ar~og unun e ls.-ıyam_ı!acagız: Yı~e ~u~~ Alman- Almaı yanın siyaset ve askerlik er-, bah müte~e~fa Haric~ye. ~lazı~ı Ankarada İngiliz Ticari Heyeti 

bir telakki ıneselt.'lii ol<' lekıye tazı ye telgrafı ya Er~anı~a:bıyesınin ıktıdarı; mi- k:inırun planları arasında sayıla- Kont Csaky nın cenazesı buyuk bır Reisi bulunan İngiliz Yakın Şa.rJr 
IÖyleme.ktir. sallerilc gorulen tecrub.elere daya- ma.z. merasimle kaldırılmıştır. ve Balkanlar Ticaret Birliği R~sl 

Taklit 

tav•iyelcr 

Baz.ı büyüklerimİ7.İn imza .. 
larJDl taklit edcrr.k ote) beri. 
:> tav iye mektupları ) azı) or· 
larmış. e çirkin şey? diye ko· 
nuşuyc duk 

Ne de olsa ski devirlerin 
köhne du ne lerini kafa ın. 
dan silip tın yp muvaff k o

Janıamı bulunan Naneıı olla • 
- Y u ocuklar, d di; şu 

tavsıye den n e) ne U\ vetli 
bir miı o; e ki sahicisı 
bitti. Şın di snh el rinh imali. 
ne bn la dı, dedi. Arkadaşlar. 
dan birı gafletle ona şu c ahı 
verdi: 

- Nanemolla, dedi Tu İ)e 
devrinin g çnıiş ol ı 
na omanı \ c <.'d 

Anl.ara, 30 (A.A.) - Macar Ha- nan hesaplı hnreketlerı, Almanya rik d . ed Lord Glinconner bugu· Ank d 
N K t Csak • · f · ... • Buna mukabil kaydeylediğimiz Ame a a ll'eTI men en n ara aa riciye nzırı on Y nın ve a- sıyaset erkanınm manbkı karar. bir ro. e şehrimize gelcre'k İngiltere ·e id6 

tı dolayı~ile Harıcıye Vekilı Şükrü lnrın:ı uygun halde bulunduğu gö- ikinci kısım, yani Uzak Şarkta ve P J cektir. > g 
Snracoğlu ile Macar Başvekıli Te- rülmü.~ ve anlaşıl.ıruştır. ttalyan 61• P~sifık Okyanu~yl~ Çin,. J?int de: VR§ıngton, 30 (A.A.) - Bahriye 

ya et adamlannın istedikleri A • nızlcrmde barbın ınraydi ıhtımalı k ısyo· nu reisi B. Vinson dün leki arasında tazıye ve t şekkür r d ç · kü İn ili ·ı · om • 
navutluk harbir.:.O yine İt lya Eı fu a ır. un g ere ı e muş- mebusan meclisine bir kanun pro- kütüphaneıi 

lkbaat F akülte1inin 
tclgrnfları teati edilmıştır. 

k"nıharbıyesıle , 3aşkumandanlt tereken Gari>i Avrupaya Bırl ik jesi tevdi etmiştir. :Oniversıte ıkıtısat fakulte& k{1. 
h r f ld Amerikanın il raç hııMcetlerine, .. nın arzusu 1 a mı 0 ugundan, he. . . . Bu projeye gore bahrl ~~t tez· t'.ıphanesınin genişletilmesı maksa 

ı d ğ ı h l d J apon""a - AmeriJca harbınıa vu-
sap ara e ı . ıs ere ayanılarak J • gahlarında amelelerin grev yap· dile 1000 e yakın iktısadi eser ah~ 

ıldıgı· ndan '\erdiği makr·- • KUU sed çeker. İngiltereye sılüh d 
z zele 

t (A w; ~e b ması memnu ur. mıştır. 
m niı neticeleri Alın nyanın Bıya- ) ~rdmıını da mkısama uğratır, el-

lı ,.,.....,._....,," er sani~e süren iki t ve asker ad 1 rı m .. Rh kı de nıhayetlendınc. Japoııya da- ~1111!•••••-
ıntısı lrn~tur Hasar yok e ı tır Afnkad ı u nZI.! hi İngilterenin den v kara kuv-

1
" 

Yugoslavyada ve
sika usulu 

vetlerı Avrupada me gul iken, A
ne davasım hall tm kt 

rıl ara v şanlara m u 

Ha u.rı IRMAK 

Ş A R K Sinemasının 

Arabacimn Kızı Dunyaşka 
HEINRlCH GEORGE - HlLDE KRAHL 

lAd muv ff kıyet ve her tnr.:ıttan vuku 
CONCU' HAFTA DA go Lenlccektir, 
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EHIRDEN 

RÔPORTAJ 
~ .................... ----.................... ... Yazan: 

ı sız çeşit devşirmenin karakterlerini taşıyan Bin bir 
Osmanlı devleti Yazan: N ehmet Hicret daha uzun müddet yaşayamazdı 

Bir Kı~ gere~i .. 
Ko-'<ıt>aı ın k~nar mahlleleri~n 

b1 nd.c, küçük bır kahve.. sekiz 

oı ışi mahalle me<1Çıdının imamı 

Cemal hocanın etrafında toplan
mı far, Cemal hoca anlatıyOI'. on
lar da merakla, can ktHağile dinli

yorlar 

i re, nihayet hır müıare boyu kedar 

ok\u. 4tc o zaman omı:n asıl ~
daş.ını olmayıp. •Onlar• dan biri 
olduğunu anladım. Döndüm. okuva 

okuya eV'tJne geldmı .. 
Bir saat 90flra av arkad1191m O.· 

man beni almağa ~kii. 

* Kar yaıtıyor .. kül ~ngine dön- Vakit gece vansını brr iki t>&al 

Yunaılihtan llleti<!leııinde R uı>lar 
mühim rol oyna.m~ardı. Vücude 
getirdikleri iı;yan yerini buimuş
tu. L;i ecnebi mürlahale•ıme kadar 
ııoirınuşlard ı, 

Bunu müteoıkıp Rusya devleti 
Bükre~ muahedesindenberi Efliık 

ve Buğdan w Sırbıstan işleri \•e 
hudut tashihi gllbı me:;eleler orta. 
ya çıJuıı:gı ve bunlardan bııı;;ka ba· 
haneler ve talepler ortaya k.oy · 
duğund.an tıerçibadiıbat (H. 12-43) 
senesinde Rusyaya ilanı harbolun

du. 

Butiın RUt>lar elıne dıışt.U. Bundan 
başk;. Rııı; entrixası yine ortadan 
kalkmad. ve durmadan bıristiyan· 
lıgı körüklüyordu. 
Şu halin esbabı askeriye \>€ siya. 

siyesini muvazene etmek f.arihçe 
elzemdir... Ve bütün bu vakayiin 
kör düğümleri Sultan Azjz devriy_ 
le çözülecektir. 

Sultan Aziz devri, bütün bu keş. 
mek~in, bütün bu rezaletlerin kör 
düğümlerini çO-.mı~ ... Osmanlı ca
miasının ya~ayıp yaşıyarnıyacağı

nı büyük bir vuzuh ile ortaya koy. 

olan gökten lapa lapa kar dö- geçrn işti. Beş kı~; dar ve ka..anlık 
lrülüvor •. her ~.,.r kesif kar tll'lıaka- bir sokakta karlara bala <;>ka yü-
111 ile örtülü .. zehirli bir riizgiır, karı rüyordu. Nihaı et sokağın sonuna 
luı hrtıı.ası bir kurt gibı. uluyor .. ! gelince. sağ taraftakı tahta kapıl 
uluyor. evin önünde dur-dular. Bu Cem 

· b. · An<!ak RU>ıya orduları galeyanı muştur. 
C1.'11Jal hoce etrafın<htlrilere din- ! hocanın eV'i i<Ü. içlerinden ırıs · d 

ınütevaliye ile ileri~ erek Balkan. Bilhassa ma8<lnların vticu e ge-

gına alındıkları halde eweliı bı 

usul ihlal edılip mevacıp Mnilen 
asker maa.,ları dahi mukataa gibı 
yani şuna buna verilir old;ığundan 
ortada ne yeniçeri acemi oğlanlaı 
lı:l§la.sı ve terbiyesi ve ne de hııki
ki hıı·isliyan devşirmesi kalmayıp 

muvazzaf yeniceri askerliği önüne 
gelene para mukabilinde ve, mu· 
kataa eurc>tile satılır oldu. 

Bu suretle yeniçerilik ünvarurn 
alanlar çoğaldı. Y eniçerilıgi h<"ı 

türlü vergilerden ve, cezriyeden 
kurtarır bir san 'al olarak kullan-
mağa ba~ladılar. Adeta yeniçerilik 

bir cankurtaran sınıfı oldu. Mukn-~n ma~vi•·attan, manevi kudret- l kapı.va sokuld\ı. bir ""'ymun<'ukla · T · H · '--· '-"' ' " 1 lan tecavüzle Edirneyi zapt ve ıs- tirdigi anzımatı ayrıye vu .. .,r 
..... -~-n, evJivaJardan, einleıden. pe- ·kapıyı açtı. İçerive girdiler. Sess' . -'-d' .. h d taa sahibı olan &damların her biri, 
"'"'~ ' tiHı evledı, Ve lslanbulu da teu ı- diigümun ana tarı ır. 
rı·ıerden bah,f'divor Bu oof Ye cahıl adımlarla yüriiduler. Bır odayı "' kışla ve silah görmed.i·kleri halde 

~ 1 de başladı. Ma..onluk, baı.ı knt softalığı şe-
msanların esa>e~ vu olan it•kai- tılar. İçeriye baktılar. kimaeler yak- (H. 12-45) seneı;inde Edirnede riat namına ele alıp bazı hünerler birer yeniceri kesildiler ... 
larınl ı.uvvetlendı·--'", sag"lanıla' tu. Dig-eı· bir odayı açınca. orada b hed -'--'-! ,_ y 1 ·ı Fakat •Uf'"ı şa\·aru d''"kattı• " • "=" · ir mua e iffWIJ unara11. unan göstermiştir. Yeniçerı iğin ı gasın- · · ' ~ - . "" 
tırınak irin mant-viyata ait h eki.ye- Cemal Hoca ile, karı.smı orta yer hükfunetinin teşkili kabul olundu. da ~laliOnlar en ooyük rollerini oy- bütün bu mukataalara sahip olan· 
ler anlatıyor.. de, bir yatakta U\"\J:"Or giırdüle Rueyaya Dağistan ha\•alisi, tazmi. namı!<lardır. Bu meselede ülema da !arın hemen hepsı bekta.~i ıdiler ... 

für aralık ka•wenin tek kanatlı kapı:ı yan• .;a tekrar kap<tdıl•:... natı harıbiyc, Anadolu hududunda bilmiyerek hadiselerin yardımilc Üçüncü Murat devrinde mukataa 
lrapı.<ı açıldı İ\...,-iye iki gene gir&.. I Biri bunlardan "yrıldı. d:~er dort birçok kaleler ve y<ırler ... Sırbis.. bektaşiler Ü•erine hükmetm'.şleı-. suretile yeniçeri ocağına ismen 
,, __ ı .._ lı ı · '- ı · arkadaş dMh•l sırllarındaloı1 paJt,,_ tan ım· • 1·,.·azatının tevsii gibi bir- d' ka\·dolunanların ekserisi 90nradan D'Un ar xasa anın man1 ıpsız erın 1 . . ".ı ır. 

den Atak Hi~'eyinle arkaciaşı Ko- !arı, başlarındakı. l<a..~ketlerı atı . çok şeyler verildi. Ho• beklaııfl~le Sünni de olan Müslüman olmu§ Arnavutlar, Boq-
puk Mw.tafa ıdi. ' )!ar. Koyunl•rınclan bııer kü~'1ik .tef Ruslar, Edirney'i zaptettikleri za_ ulema arasında daima bir ayrılık naklardı. 
Delikanlılar geldikten 90nra Ce-1 'ıkardılar. Birı kapıya hızlı oır man derhal ingilizler harekete geç- vardı. Bekta.•ilik bir nevi mason· Hristiyanlar, artık yeni<;eri oca-

mal hoca bır iki cııı, peri vak'aM ıtPkme vurdu. Kapı ardına kadar mişti. Çünkü, boğazlarda İstanbul \uktu. Bektaşilik Şark masonluğu ğına girmıyorlardı. Hele. haricten 
anla1tı. • iha ·et: ~ıklı. meselesi vardı. idi. . ecnebilerden iltica E'd.ip serdenge\'"" 

'"-- Şi:nıd; de .. dedi. Mf'fnlel<ettej Dört beyaz gömlekli. be\•az tak- Bu icmalden anlaşılıyor ki Hic.. Osmanlı imparatorluğu, tabii bir tilere kaydolunanlar auılmıı;lı. 
ilen biuat beşlll'ldan ge.;·en bir ha- keli, beyaz sakallı arkadaş birbirı retin bin yüz tarıbinden bin iki sedr ile yıkılmıştır. Bu, tabii seyir Çünkü, istilıi devri dunnustu. 
cl~i anlatacağun· Bundan otuz nrka'ı sıra odaya girdiler. Hoca ıl~ yüz kırk beş senesine kadar bil. ,,nun bünyesinde büyüyen anasırı Yağma, ganimet devri ııendelemiş-
_1 ki' n_ . . ı.. karısımn bıılunduii'u ya·tag"ın etra- def'at Rusya ile vulrubulan muha· b" · h'l 'hl" ·ı b. 1 . 11 ;,u evve ı ..... n o zaman yrr.l'l'Y! ,,... ~ Meh p ecne ıyenın ru 1 eve ı ıraS1 e ır ti. Yeniçeri etefter erırıdl! e i alt· 
ya~ında bir delikanlı idim. YinP fıooan tdleri çalarak, dönmeğc: rebatta ~~!tfacı 

1
. d me:._~:ş~n taıkım hiıdi:;elere vücut vermiş ve, mış bin yeniçeri mukay~et olduğu 

baı ı-~ la· Prut mu .... erıye ın en .,..,..,.a """ • . . • 
lıarlı bir in· gecesi idi. Koh\'eden " ..... ı r. d 

1 1
. .

1
. b' h 

1 
,_ __ bu htıdıselerın varattıgı fenalıklar halde muharebe zamanında harbe 

k h k . · ..ı.. manlı ev e ıne na ı ır a :ı.umu . . • .. 
Ç>kmış, evİmf! dör>Üyordum. Yanm Hoca ile arısı. er i ısı "" U· . libi ı h R slarda ve, ırtıbatsızlıklara gunden güne ancak beş altı bin yeniçeri giderdi. 
da Allah rahmet eyle<in Osman na- vannu.·tı. Kadın uyanrr uyanma;,. etmeyı.p ga .. ye. ep .. du . fenaya gitmiştir. Bunlar da eski yeniçeriler, ortaaf(a-

.. , . kalmış ve vuz ellı sene ıçm e nıce 
mında bir arkadal!'m vardı. Bir~7. karflsında bt!) az gomle•clı, beyaz• . . • ld . kıp Bu (}..ınanlı i.nıparaı\orluğu ıslah Jarı ve zabitlE'ri idi. Bu zabitler ve . . . ı vaS1 memleketler e en çı ev-
eonra bir köŞf'baş>nda or.daıı &:l'rı- U.kkeh, beyaz sa><allı, teflı adam- . _,_.,..._ nd . M 8 kabul etmezdi. Çünkii bin bir çeşit ağalar muharebeyi baska bir tarz-.. . ve]a Sı,~"Cln, o an sonra or .. 
)a(,ağım zarnaıı: lan gorunte. ko. rk1u, vorganı ha- . 1 ... ·ı y a ·sıan dev~irmenin karakterini ta&ı\aıı da kar haline ge<tirmişlerdi. Evvel-. . . ısyan arının çı ... nası e un nı 

- Cemal, dech. Yarın sabah a\'· ına kadar ""ı<lı, kora.mı çımdıx- t~şekkül etmiş \>€ Mora vilayeti bir dev. Jet yaşıyamazdı.. Bu siya- '"' yağma ve g.anim_ et uğuru. na 
'-- ğ ·'- ı Ona le<lı "" '.·ava,<·a: ~ ili k ~- ı h bed l k d bu b tl ... ma a ç .... a ım.. : , Piden gitmış ve Yunanistana mü- k•ı mı ye camıasıııın u...,e ve l ar er er en ~ım ı , za ı e · 

- Olur .. dedim. Sal>ahle~·in er- Efrndi, efendi.. dt>di. Uyaıı cavir adalar elden çıkmıştır. kuvveti ne olursa olsun neticede maiyetlerinde on binlerce yeniçeı" 
itenden bne gel, gideriz. cinler baslı! Daği>tan, Kabarta~-, Kııban, Kı. parçalanıp ölüme mahkfun olaca- varmış gibi ellerinde bulunan def-
Aynldık . Eve aeldim, Y'lt\Jnı wı Efendi de çok<an uyanmı~tı. Arıı- rım, Gi\rci'1an, Buğdar., Eflak ilh .. ğı bedihiydi. terlerde mukayvet eı;ami üzerinden 

•• 

lstanbul halkı dü nk·· 
korunma tecrübesini iyi b 
Saat tanı on .. C&ifa,loe.Jtu1do.ı tütuncıi ı }M'ıı<.-erele"•en t"rtnu JrUP 

Fehmiden ~ıgnra alıyorum. BUtün &<ıy- '1t• ur lıf'".\ • ;\IC 

l'enler bırden aların 4\attti vt>riyor. So- Ç()k var nıı'> 
kaklardid halk koşLışıı-ııya. ı;ığınrıklaı-u ve, Kolı..ıı'ıılZll..ı bt:·~·u.ı:. U: 

dfilt)r;3.nln:ra iJt icaya, dü.nk<ın stoı·ları çe- nu. r ar .;yorlar Be t' 

kilmiye ba?,ladı. Cebin,de, al.urro zama- Aklın1ııa tt iyor 
nmda gezmek imtiy;.,.zını veren bir ugri..iy~Jıııı. D.kuhrn 
band \'M.r. Bu beyaz bandı koluma tak-ı diyoruz. Bcledıyl'nın 
bm ve sokaga çı«:tım. Bah~·e kopısı o WlOe 

. . \.ias duruyor. Girry('ruz 
Hatırı sayılır bır sog\lk, ıı~s,eıu tepe- 1 • , • , il 

den brnag<:t donduracak gıbı .. Yakala- - Sıı;ın ... k nerede. 
rw kulkık, lenhal .. an, tek tür;. yolcula- EJfJe bahc:-enjn koı;e 'n 
ların ko::;u~1u 'LI yoilrtrda ytirüyorun1. şaret ettiği köşeyl• &•G ~" 
Ben Cacoılogıundıtn belediye önüne ge- var: 

linreye k~ri•ı;, he-men bUtiJn dükklin-ı c:Sığıntık• 
}arın kepenkleri veya k.&pıları çekilmiş.. Sığınağın .d:apısında. bl 
Yol1arda, peii ı.tk tlık. kimseler var. Be-ı a\"jni Lütfi Akrov ve bt' 

lediyc fen n1ü<HıtH.ı~"'i.i bln.ı:ıı:ı kö6tSin~e- çuıru Necah du~ı.ı;•orlr.: 
ki nokta, bu tek tuk yolru1arı, beledıye _ Sıgınoığınıu: ba):acS 
~n müdürJügü binı:ı!:'."ındaki un1u!Yli fiJ... _ Buyurun, bakın dıY 
&ına~a davet cıdiyor. Bu noktanın yanın-
da da ı~z maskelt-ri taknnş bir enkaz 
kaJdırına ekip· beltfiyor. 

Beyoğlu tarafından gelen bir tı·amvay 
Cenberlitaş önünde dorclu. Yolrul:ıı·ını 

bOEtalttı. Tram\'ay Y<~lcuıarı klımilen, 

,-ine unlum\ ·gınak: olan Çenbt'r1itaş 

banıam.ına glrdilPr. 

Yüruyorun1 .. YoJlardcı, ~ırtık. kiJn ... eler 
yok .. Dü'ckfin \.·e e-\' penl'erelerinde .so
kağa bakan tek tük rrf"rakh başlar Rö
riin(iyor 

Beyazıt m.e;vdan\na yrıkl<ı."'ıyorl,lrn .. 
Yanım~n1 vaJinın oto.'l1Pbili geçti.. Vah 
teff te ... Bf'n Be-ya~ıt :tr.ey<:ta.nma geldi

taş, sonra ıahb merd ' 
ruz. Bütün bl•!ed ,ye 

erkekU, hept;i orada. 

Sığınak t>yle bL ıgırıa\ 
de.. BeJki bın k .. ıvı 
İyonyen tarzında ba$ ı.s 
tunlara istinat ecte 
dan öirerıi~·oruz .. M{"gE" 
Bü!:-ını;: imparatoru jil("~ 
nıeı imiş .. Üz.,,.rinde, biJll 

sının t.ıesir ve nüfuzu trı 

Bfolediye bin.a~ın<hı y ~ 
bırakılmış.. Bütün ,nt ı 

cim zaınan, \'eli ve be-lediye rei.ı;;i L\ıt:fi Fa2laca rutubetJi,. 

Kırdar ve gayyut' rnurı\'irü Ahmet KınJ)t Oratiotn ı;ıkryoruz.. ).·ı 

otomobilden iniyorlar. Bır iık.J &•ızeteei rınde M;. •• rrriı müdurlt:ii:'.tl ' 
arkadaş ta vc..r oradı... uğraycıru1-. Memurlar, Dol 

Valinüz. bııra<lak.i ekiplerın fM-rine • toplantr' lar .. Burası iyJ "
1 

VHtlelerini ,.e o chUt:iltnda>ci taarruz va· ktiOturacak s:ırcılar ''"' 
zi,-etini soruyor. O anda Bfoyaııt n1f:y- &iBi bır yer .. 
danındaki vaziyet jl,ldur: Orad;ın da çıkıyurın .. }. 

Havuzun yanınfl bir tahrip bornbası yoruz .. Adliyenın k.ıpısı ön 
ctütmtt~. bir kişı yaralt'n.')H.·tır. '\~ine o ıummt ını.ıavi11ı Ya.klip sc· 
civarda bir yan1?ın çıkmıı:;tır İnk:l!ip,kup Şe~:p.adliyenjn _Pft!.5}' 
kütüphane.ı.;indf> de bir inhidam var .. Bir lerı ~e!ıdır • .\d.fiyedt.•Kı · 

kiti ö1milş, iki klşi yaral0tnm~ır B•ın- j "or .. En.k~z ltaldır~.a, y 'il' 
Jar, tabii. hf'psi mefruL... ve sıhh1 ımdut ekıpJerl , 

Biz meydanda~.- z .. Bir otomobil ıelip 
durdu: i~·inden Kcı.ndemiı çıktı ... 

- Ne var ne yok çocuklar burada? 
diyol' 

Vali ve mu.a.vlni o\on"Jıobillerine bın· <le vıne sekız on ı:-.ı ma a c rnt."~ 

de tara...--.ıut yc.ıpü~ bir t• 
kinci katta bi penc·e-rf'(lt 
a~ılı.. Buray;\ ırıetnız bit 
tnÜ4!lliilı"". ·.rahr:ibat yapn~!.>1'. 
bikah yiotıpıımış, alının' 
tedbirler taınaınen a]ınrnJ 

11y<Udurn.. ima. zavallı ne yap~tatLnı sa.ırm"" & _ _ _ _ __ ·- .--; Bazı tarihlerimiz ve, halta hemen yeniçeri maaşlarını alırlardı. 

Ar.adan. ne kadr..r zaman gPÇ!iği- tı .. O. da k_.o.~. kudan ti.trı; •ır· .. yorgo.nın . k' . h 11 biillııı tarılılerimiz. Osmanlı imap- Halbuki, bu mukayyet yenicerile 
no bılnııyorum. Bırdenbire bir gü- utında olum terlerı do,urnrd11. '· C 

1 
h t ra\Ol'luğunun inhitat, tevakkuf ve rin hiç birisi harpte bulunmazdı. eliler .. Fatihe dogru gicl,yorlar. Kanôe-

idınin inıam: en1a ocanın e ra~ . _ . . . . F Halkın ve nıeınurların 
:r.iılru ile uyandım sokak kapu;ı hızli Cınleri kaçırmak içın once •ya- · . 

1 
. . . ınkıraza dogru gıaısını hır nol<tada Birçoğu cıa olduğu cihetle mu kata- mir ri• bi7 i ıutıen otomobiline aldı.. a- ı.ıı k•lta toplanmışloırdu 

,,~, k d F !ın<ia tople1nmış1ar, ıot:a evını cın- . . .. 1 ı·h .d. ~- ı•- k.. b 1 d 
hı.ılı çalınıyordu. Kalktun , sırtı-n1a ltüu:ür.si. muaY\'<·~leyn o ·u. u. a- . • ıtenltıt vf> tahlıl eder er. aları ceplerine giderdi. 1 e "°1 ıyoruz .• 1.n un. oı-:e ~~ arn a a... IT'~alihin i~lerinin büsb11 

l~·ı·n n·,s;J bast•aını ıloveler yapa· B nok d .. I h 1. ed'l b' ran1a gaz •·mı··ı~me e""•Z kaldırma __ ,.__ l ·'- d kt k k l 1 gıt "' ce Fatihe Su ....... '"' """' ·· ' · ....- ı. • ' ...... • nuısı ı·ın· ;.ı fazla olıın ;t:" ,,.......,.,,11 a ar..,. ışa.rıya çı ım, a- a cın er m._ .n · • • u a a soy e u asa ı e ı- Y;ne U~ün<"Ü Murat zamanında ' ~ 

b _ _, da T rak bire bc·ı.:. hatnrak aı11atıvor. on- .. . sıhhi hr.dat ek !)!eri \'d.T. iliyetlerine devam et.m."4 
pıyı açtım. Balctım Osman .. arka- rei fetih ve uı.uan 90nra e- · ' ki d 

1
. . 

1 
d- lir ki, külliyyen yanlış bır mütale- ba Jı · ı· J"t · ı k · 1 

k 
lar da mera a ııı ıyor a:r: ı. ş yan suııs ıma n e.-:.erı 0 ma u- Fatihtf'yiz .. \~r:li, lJ11rl}or yokue:unun Adliye ile a.vnı bina 4a~ 

doışmı : hareke 91.ıre.<ini baslan sonuna •- adır. Meıwliı: Evvelce Avrupa dev- r ı ı 

* 
zere, ımar ve ~f'::ın~~t erjn . a~ker baı-,n<IAA.i y;ınrın ~ondi.in·ne ek ipinin ta- Telı:raf idaresi d.e var • .S 

- Havdi. çabuk gıv:in de <»]•. dar okudu. Jetlerinde muvaz1.af ve daima har- lm a 1 l '---b ı A 1 .,od 
,, J c- o ıy n ara ve-rt mt•sı ~ , ....... ı e - &liyetini kontrol ediyor. Burada bir ,-an me,nur ar da bmanın 

dedi. F&kat Cemal hocanın bu okuma- Bi!- ~ac ıılin sonra C<'mal hocaıbe iımade asi<er olfl"ayıp hacet gi>- na<lolu "" Rumeli !imar ve zea- gın «ıkmı<ıır. Ekip "'ahyettedir. Bir dclmi<lerdir. 
Odama ko\ıtum, aleliıcele giyin- ları cinlere kar~ı hıç bir !('l.lr g&.;- karısından mısafir odasır.aak. kii- züktukre toplanır \"E'. ol&ıretle bı- melleri basları mai,,..1'ız kalarak ~ar.ıh , . .,d>r Bu de otomobılle burada Adliyeoo1 de ~ıkıyor;ı 
~ çiftemı, av torbam.ı aklım, dı .. termiyor, bi1itki:ı onları büsbütün çi.i-k se:tnrirkta ::;u.J<h bulunan ık be-!rf'-r r· 2ar1'-'JZ toplanma askerden eskiden oldu~.· 1 gibi n1untauın1 as- duı·uyurnz. K.3ndemir'. do;nı yiJri.ıyorum. ~irk 

ı 
giyinıniş. md.Skeli mÜ! 

ptıye çıktmı. coşturuyordu. Şhndi cinle, yatagi.n ş~birligi~ t•ahnoı )ın~ ?ğ"re'ndi.. mlirc-kkPpti. .. , . . ker ~·ık.il. amaz ~1du1ar ... Timar vt ! - J-J~. rl~·· 1;oc ıklar, diyor, artık inin! var., H~psi de faalıyetıcJtf 
Osınanla yolda gıderken, ona ba- ehafında daha hızlı dönüyorlac, \"e Cem•.· h<><'a kı·n<lısıne oynanan . Bu SLbeplP. 0..oranlı hmrnmetı-ı zeanıetH'l"J elkrınt ge"ire. nler ora- ·- S<b"l . . , _ ! Sirkeciye geliyorun .. 

a aualler sordum .. Fakat arkada ,..11 ,teflere var kuv-.·etlerile v.ıruwır- oyunu ıste o zaınan anlamıştı. Fa- nm muvazzaf yeııı~-erıl a•kerı ve dan bu1jiidan kırık dökük a<laml;u Ben l*~o&I n. çık.c.ııım cu Hıısanda elektrıı. pilı 
1 dı · Ald ld . . l - Bız d• oık;.t"ğ'"· . ı c bunlardan hl~ bil'ıne de cevap ver- ar · · kal o onurlu bir adamdı. atı ı- daıma Juslaıaı'<•" \alar ve kalkar toplavıp muh;nebne gonderirler- bit.nıeıı.ışse, bir U.nc •·~ -• 

1 . • - - - Olrı1az .. Yulda alıı.coı.klarım var. Bi- df'ki Jtın1bada pil yok. JJP' 
ınlyor, benimle Jwnuıpnu:wrdu. Bh· saat sonra, cinler yine tef ca- ;,ının heı~c• tarnfııu~~n iiğrenile- olmaları, Sipabı v~ Sılahtar n.;;.mla- di. laiın •rk• d .. ~ıarı .ı .. cai;ım. 1 

1 1 · b' b '- - İyi lı:i ıimd.ı geldin, 
:ı.ımanm bu garıp hali benı hay- Aça a ve ynıe ır iri ar ... a.;ı sını O· rek, keıı<tbile ;ılav edlım«sıne a'· rile de yıne muvazzaf suvaı ilcrı Rumeli akıncılar· ı-e, ıstillı rievn C',n1,, ... bı d~ enin ;,rkado•ın de- ·""' .. - mıştı., onu d<d \;anu "'~reJ ..... 
-ete diişünnüştü. dadan cı.J<tılar. g\'ttiler. la tah;.rıur 11 edeınezdı. B" &<'bt'ple bulunma<! A' rupa ve koın~u dev-ı bittikten sonra ııanaimoen nıalırıım ~il mş " makta ıüçlük ceker>in; d 

Kasabadan çılnl)('a, hızlı hulı Bes arkada- ki> ·clı8!fı.nıı. gt-klikle- ·,in ıc·~~zii.ııü. artık kirN·eV . ~nlaı- 1 Jetle'.:e v~ki ınuh~rebelerinde te- kalınca dah•li tal 'ırn lı;,damı"ıar. dı. _- ö.·le •ır.• <uu.rla d•h.a. evvelden J re yerl"6tirjyonıın. Alı\, ~~ 
y.üriirneğe ba.C\ladJ. B:ir il<i dcla: iri z-aman. Atak Hüseyin, arkada.')~ madJ. Vt· arau.ı sır3da kendı~ıne e- fe\"Vltk PtmfP,C' sa·k olmuştu. ı,re, bu surC't}f intiJon1lac;r kcı :.<.1 s&h.1)Utıl .. }{.yd, ı.sıcn~·<:nız ınzı yıne Be-- bunu maskeJ~mek te ıttııfl1 

_ Yahu, de<h.m. Neden OOvJe ko-. larına küçük bir cep fe-nerinin ı~ı- vjni cin.Lr.rin nasıl bastı;.::ı soru]<lut.,'..• 1 Ve bu 111u\'azza! de\'1'.irme aı-kt)r- J-111ustu. · j y'.ızıt ~e:·oa:una k~·d•r gdtiireyiın .. Ora_ ortalık karan.ı..,. olacak·- • .ıt · . . . . ı Ou buak~yın1... ;nt~kel.t. bıı· lumba her bSJU"' 
pr gibi gidiyorsun? B-)Jaz :.·av~ gındıa iki jri altu1 göt;terdi· zarr.an, Cen~al hıı ... t.. h. di c L <ı ge~ }('rınden mada yalnız Runıehck a~ 

1 

ı\\·rupcıoa. l'ı· 'ıctre muallim a..::- ~e YdJ)at....tk. ıtı. ..&.dcın1 i .. tenı.iyor .. Hasanla bu hah ; kn• tı:ı.ı 
y.urüsene! .. -- llOC'a~ın evınden bu ikı be ces o kt.:nai' ma!ı~.Jl~·dP-!-:1 kah\"C.ıh kıncı namile elli bin ince Si.İ\'ari bu k!"!' z.uhurile RPsyahlarrrı dil ]:)i.J~·,•llk Zor•a ch~1;'l ya.. . tarıhyete ~et·i;vot .. irı, u 

Fakat arkadAşım aldnm~ı. hat- birlikten başka bir .şey almadırr etra.fınd.<. tup 1 .-.rıa :; kıı: on kişi.ve' Ju11ur ki PPtro :1amanın{.t: tHnzlmaiı ası~l' 

1 
fi.C"y:.zıt mt:yrl.- urıı a, K0tndenur, bW,, 1 k.ınh cana\aı· dudüklt'titı~ 

ti yürüyüşılnden siiratirıi gjttikçe Deô.i. ,l.n1altığı gıfH, ) ır li h 1 lf.,·ele.r ya- Ü(.'Üncü lıilurut zamanına gelinci-! •iı e ) apmaları O, : nlılar: c\'velki "''".><'rrıe • ~ını~· . bır ,ınırlayışla o· b•W1e karı ıyor .. Biı.' : 
arttırdı, benden ayrıkiı a. itti, gıttı' * pc:tra.k. bire beş kJi, ,.;.;; an]atıvor- Vt k1*Ciar Yt: ;h:t-rıler ve Sipcııı vı gtbi muhcırf>~lerdC' kaıcınH ha:tldPn t.oınobıu 1''n ır.nı ıyor 1-ak,ıt, i abet 01- ruı·en aıanu bıtınıft.ir '"'ı 

- ~ • . • . . . ' . 1 muş. H ... L.·11 ho ni k. ·ıır yüzünrlen bituJ b<.tÇhyor .• Yarım dakika 
Ve bu sırada boyu blr<Wnblre bü- Erteai gc·ce Ka.M>anın vine e krı- du. S;lah1arıar h rı.-.tı.\an çocukların-ıuza4Ja-;tırrnıı::.tır. )olur ya .. Onıııı gıb uır c.ey... caddeler insanla doluya 

yu:::::· m=<-=ğe==l>aş=l=ad=ı.==İ.k=i =u=· r=. =n=ı=e'l=·=·=n=<>=l''->-'n=•=n=a=ll=<-=s=i r=·='",,~=ı=o=k=Ü=<;~=·;=k=k=a=h=\="=' ========M=e=lı=rı=ı.e=t=H=İ=C=RE==T dan toplan .p acemi k1'lalarıııda (De\·anıı var) Mahalle .. , alar"""· yüı uyornl. Baı.ı (Arkan 6 ~ 

BÜYÜK TAR l H 1 

Yazan: -- -------

ROMAN No: 12!> rakk.ileri verildi. Alamıy6nl•nnki ı tikb•lc gelrr,i~lern.. DemP~ <' k<>lmad., h"rbcsi ile bir pı"ma kadar gctırd, rından birini teşkil ed/ 
L>tanlıula k;ııo. 1 JialK 'en. padı,a.-ı görmek için ça. p .. , maK&1d1 öldıirn"'K d~gilciı. Sokullu ve Sult:ın Selimin adam şirme ruhunun TiJrl< f 

Jo"t&nuula gt•\ ~«ouı· oldu. Yolıı sokaklar- döküinıü tü. Selımı Sa. Pa~o..'. atından a;ı,ur<H., Mücev - . !arı altın torı:ıalannın ağızlarını nadıgı rolün en bü)~..r 

1 
çıkı.idı. Fakat ıS\o'd.~ı ve <l<~dtkıeıdu 1 ı~i bu kalabalık aras;nda ilerliyor-! vez~sı ) ere yuvarlanoı_. . 

1 
açm_1~ Oo~ un_~ ~ltın. serpi)~orlardı. İ.çlerınden türkçe bJJ" 

1 
halinde avoet edilıvordu. <Ju. 1 Pı; ale Pa,a. aıa;"ı gırdı: Nıhayel, guç nal ıle padı,_-;aha yol Sultan Selim, niha)el 'f 

'•w.A.ll.IUıı..ll._ ... _.llliiiilll "-'-·JJ ~ tu' , ,_ "l ki Ala\ R<of-..rc girer girmez daha E. 'ı - Ne\"Jeı-.i;: voldll§lar, avıp de- açtılar ... Fakaı yenıçerıler Sara. - Cümle bahşı~ ~e 

h ed d F .. ~ t S ]•"~ "· dıru.ekapı.;ında Y"nıcerıler, vazı)et 1 ğil mıdıı, \Ol mudur böyle etmek? yıiimıre kapıl.ırını kapatmı9lardı. verllsün makbulütT1° 
·• ,;:)U..K.U U, uU n OU yOJ."JU.K U ,ül . • • ., ı ' 'İl 

azın ıyor u. .... n , u ...... ., ~ .. ~ ' . 1' 

1. 1· _, al 1 k <l' .. aldı. Saflar:nı sıkıstırdılar. Safla- ı Pıvale P•~a gi:bi bır vezire de: Padbalı içeri giremezdı Dedi. Bunun üzerU 
ımın ~ raıını an arın en ısm.1 • · -Y • ~ • işi 

Padişah ol.aga ı:ıroı. B"iın<la r.ı-ı Diye bıı.ğrı~;yorl;udı. bır felaket~ uğratacaklarına kanı 1 rından kin'•«yi geçırmiyorlardı. ı - Sen bir gemıci Azap ağası Artık ne içeriden dışarıya ve ne kim buldu. Yeni pad 
yah §emle, divan oldu. Devlet er. Sokullu, bıttai:>i seyırcı duru)'Or- olın ·t Tam alay eski odalar önuııe ge- sın ... Bize söylemek ne yolundur?. de d"arıdan içeriye kimse giremez nwı tavsiyesı üzerin.ı: 
ünı el öptüler. Bu merasimde SuJ du. O gece Sullaıı Selim, göç "ın· .u~ u.' .. 

1 
lince asker birdenbıre duı·du. Ye. Onun da üzerine üşüşerek atın • olmuştu . ı !emiş olmuş olsaydı. 

tan Sellinin maiyeıı <le illifatlarajri verd;. Üç guıı divan oldu. Cu - 1 _Nıtekirn. oyle oklu-, Yenıçerı er niı;~rilcr: dan aldılar ... Ve yıktılar ... Kaptan Bunun üzerine bir gürültü daha "'zlıklar olmıyacak\ı~ 
ınazhar oldular. 1 !üs en'am. dağıtıld Bôluh halk .. bı: ~ece bır yere geldıler. Bır Rum - Tura' Tura!.. Paşa, ancak Be.l'ıuı\ hamamının koptu. Haseki hamamının önünde Vüzera atlarına tı 1~11' Fakat, şehirde müt.hi.~ bir is\· an 1 na bineı·, yeniçerılere i~er bı.n köyunae fı~ılarla :şaraplar hazır · Dı.n '"•lenoıler. Bu duru.' tamı külhanına kaçarak yakasını kurta. yeniçeriler vüı.erayı atlarından a. kapıtiı.nı açtırımya le~ 
•-- rd K 1 '·" · '--'- ·1<- akee verildi ladılar, mes aleler, mumlaı· yaktı • b' l .. '· P 1 h beki. b'ld' F h l P d d'"d" ld ö ı k tt 1 d ·-' .... vnas:vo u. u ........ esı "'"'~ , 1 , . · . rr saa surou. ac ısa ıyor -

1 
ra ı ı. er a aşayı a og u. şağı a ılar.. n erme a ı ar... an bağıı"ılar· .l'. 

leı~ v~; geçmiwıı:lu. Niba)et biı Kul taife•i derhal itiraz ettiler: !ar ve kararlar \'erıruye ba.~ladı- du. Yeniçerilere soruldu: ler. Sultan Selinıı.n karşısına dikti- _Aç kapıyL padıı"'. 
landı . 1 K .. b' d.i B. !ar ... Vazivet müthişti. N lı .. . ld 1 A t k . 'oa 1 t P d. l V Jd d ! ı· -'";rt yere top ı ar. - anunumuz uçeı· m r. ın · - uru as , yoı un yo a;; ar. r ı ısyen ~ B'l'lJ>i ı. a ışa • er e '11 yo a ve evç rrne ı_ şi. ve terakkilerııw-

- Sultan Selim Han ile maeo akçe dahi sefer en'amı iııteru. Yeniçerılerin kararı da müt!hı1ti. ı Ce' ap hazırlanını~tı: hın, tuğları denilm~ti.Yenıçeriler, wınUe bnıııml\ a be !adılar· ırade etti. 

"•len bıeoep taüe i.çinıiz.de dur -r Sultan Selim ve tevabii daha ilk - Edırnekapı•ından girınce, es. _ Otluk aral;ıo;ı var!. Yolu tıka- Sarayuimireı e doğru gidiyorlard~ Girme eskı l<&nuııu '-er, Mo. Yeniçerilerm cevab' 
" ki odalar önunde Şehzadebaşında 1 1 ma:;ı-ılar Yohsa it gii>i kılıç-koyup ağ12da tecrübe<iide vezirleri dinle- . k ımı~.... NUıayet, yeniçeriye altın serp· re. l _ Havır, olma;.;. J3 

duracaklar, Sara\·ıanııre apı•mı . . S..llm 1 
lıırar L. mediği cihetle askeri isyana ve re- kapayacaklardı. . Pertev Pa~a. nasınat etmek ıste- miye başladılar... Sultan Sultan Selim nıha\·et çunları Sulta~ Selim, AV 

DC'd.ler. Bu karı~ıklıklar Sultan zalet!ere sev.k:etmişti. Feridun Bey gece 00 kararı ha- dı. Sen mısın nasihat eden, derhal altınla yol açıyord<ı. ı fl!iyli ·ebıldi: ı iMi.rayın kap!5! aÇılaC 
St iımc haber verildi. Hatta l<Bğıt.. Askere şu cevap verildı: ber aldL Sokulluya bildirdi. So • galeyan ha:ııl oldu. Sokullu da: içi':~ türlt~'t' bil'jr var..a yordu. İkindi eza. ~ 
lor sunuldu. Kul taifesi bildiğın • _ Hazine tamam değildir. Baki. kullu aldırmadı. Yeniçerilerden biri atıldı: - Uıtf eylen yold •:lar' gelsın, soylıyeyun... tiir}ü niyazlardan ı;<r 

·dPn şaşmıyoıd~. 81 verilecektir. İııtanbula giren alay pek parlak- -- Bre, vasik fitne ... Bunlar Sf'· Di)'Ordu. Yen~ileri kandın • Görülu~or ya... Yenıçerı guru- p16ı açıldı, S..litn 
ÇarşılaJ·da: Bu suretle asker teskın edilebil- tı. iskerı<ler Paşalar, Piyaleler, pa- niıı kölen midir ve sen •erd;ır mı- yordu. Altın 5"rperek ve konuşa.., türkçe dE< bilmiywdu. Bu Os. girdi. 
_ Bre ur. Ur mel'unu. dı. Fakat bu viııt idı. Hepsıne 1<>- dişahı F.dirnekapllil haricinde is - ı;ın lu böyle söylersin?.. Nik Sultan Selimi Sarayııfımırc ıııa. ro>ınlı tari!ıuılıı en a.cJ'klı vesikahı.. 

ll<LU " l 11UtftJU-.-• __,. '... S-- - {I 
P d ~.ı..m bu irao=l u-\t · . . l F &\ k M>nın 7ap " 

\ RUG dll·.\;..tem~ı. . a ......-· donanması :Muı;tafa pa§a. karaya dokhı,ı:u a11 a 
dı\b<>r\CTl e in~ bütıın kl4l Turk 

.. -
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"Zafere kadar 
Harbe Devam!" 

1 n g i 1 i z Ruzvelte verilen H ,. t 1 e r Bunu her fır~at dudu~~ 
ı ıhayet dunya harbı patlaaı 

matbuatı yeni Selahiyetler • Versa:y muahedesını mı- .:u 
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-- Şef, bütün müciafaa " L (Baştar.ıfı ı ınci sayfada) <Bat tanlı ı IDııi ele) kadar bütün millete hakim olan Metaksasın ölümün- t k •• 1 d• eıı:ı;.:ıy, 'UUtun Uırihte bır nılle-
nada, Avustralya, Yeni Zclanda ve \e aydın düşüncesinin mahsulü ruhun l\letııksıısuı ruhu olduğunu d b mal·zeme}erini inşa DU U soy e 1 l<' yapılan en bu,>uk haks.zı k oL 
Ccııubı Afrika Dominyonlanntla olmuştur. Onun eksikliğini bizden anlamaouştır. en ÜyÜk bir tees- ettirebilecek (Baştarafı 1 inci sa,> fada) muştur. Bu progr ı.mı ben oaha 
da, tipleri tedricen büyümek üze. fazla kimse duyamaz. Fakat biz, Yunanlılar, sürle bahsediyor o zaman Almanyada huküm suren 

1919 
da duşündiıın ve 19rn a 'ııp-

~ ;.ır~ gemileri inşnsına başlan.. onun ziyaına ağlamak.la iktifa eder Metaksasın öliimii, zaferi elde Londra, 3{) (A.A.) _ Mlistakil . Vaşington, 30 (A.A.) - Müınes- bu derece büyı.ik l'fall•tın esas se- t m. Bu progranu, mukadde bır 
~ış ır. lngilizlcriıı harp gemisi za. sek, ruhunu inkisar ve iğbirarbı etmek için bizi daha fazla birleş - Pransıı . b·ıd· . sıller :mcclisınin harıciye enclimeni, bebini muhakkak ki Umumi Har- cmirnam<' gibı, iktidar ı.çın ) ptı • 

~ıatı 1 hlı 2 . •-- .. &Jansı ı ırıyor: . . . ğım büttin mücadele S"ıı ı" nde 
. • zır , tayyare gemisı, dolduracağımıza .. nıız. tinnekte ve kuvvetlendirmektedir. Bu sabahki İngiliz gnzetelerı' Me- dmnokr_ asılere yardun P. roJesın. ı 1 bın teşkil ettig-ini söylemiştir. Fa- '" ' 

bırkaç kru,·azu··r ve ı"kı' du··zt··ınc ka.. B I )-'l.k t ·· ·· d - 1-L-t benim yanımda yürudu. Bu s:->ha • 
d 

u e • e onun e muvıtAAa en Onun misali ile tenevviir etmi4, taksas hatırasuıı bü .. ·uk bir beye. ta.svıp etmeden evvel, proJe muc. ı-. kat Umumi Harp, Almanya tara- .. 
ar nnılırip ile "-'İn"' 8 ....... : miktarda ·· 1 · · 1 d 1 ] k d " b ı k fl k da da programımızı zorla tu.h. kkuk d . " ..... ~ goz er.ımız yaşa o u o ara ur. onun imaniyle kuvvet bulmuşuz • can ve.tcssürle thiyc etmekte ve ın. ce yapı aca. m. asra ar· ın· ı ı. fından çıkarılma:rrıı~tır. Bu sarüı . enı7.altı gemisinden ibaret kal · duk. Milli hnyotınııun bu ciddi d G'· 1 · · d.. k ı d 1 h tt ı cttınnek ıstemedım. Ikr n ıç n ko. 

nııştır. İngı·ıtere Amerikadan al· ur. oz erını mıyaya apamaı.- bu münasebetle Yuııanistanuı za • mı yar o ara ın ısar e ırı mesı va.kia, Reis Rooscvelt'ın cmrile top- nuştwn. Reiclıswg'd kı nutukla -
d ~ 5 , dönüm noktasında millete karşı dan evvel, nazarları öniinde tc ~ fere kadar mücadeleye devam az- hakkında verilen bir Cümhuriyetçi ]anan Amerikan ali !eri tarafın-~gı O muhriple, bu tip gemilerde vazifemiz, büyük ölünün fikir ve d"l eklT . edd . . rım ıbunWl delilidır. Buyü.k teklıf-
U&radığı zaviatı bir mı·sli fazJasile . cessiim eden son sahne, cephdeki mini bir kere daha te~ it eylemek- ta ı t ı ını r e-tmıştır: dan da kabul olunmuiltur. Hakiki lerde bulundum. Niha.> et mak.ula. 

" siyi ile açtığı geaış yola göxleri • ordumuzun zaferi olmuı.:tur. Son t d" Bazı tadılutın kabulü ile veni -'- l 1 teınin t-tnıiftir. Birkaç Polonya mizi bldırmıya bizi mecbur et • 'S e ır. kl" " St-ucp er, ngilterenin her ne pa· ta dönülmesi için biı)iık bir mıl • 
harp . sözü de zafer sözüdür. Gazeteler, Arna\•utluktaki uke. şe ıni nlan proje. Roosevelte şu sa· hasına olursa olsun dünya hakimi· ıetin yaşamak imkanlar n n mıdı 

Cenıiai ile Norveç ve Bol.an- mi~r. Yunanlılar, A h k lAh• tl · kted danın Almanların ~tine düşmlyen Bilitefrik bütün Yunan milleti, ,___ kı b. h n are at hnkkında mütalealarda a ıye erı verme - ır: yetini mi.ıdafaa elmek istemesın- rum edilmemesi için :ı alvardım. 
genıil . Metaııu.ıas, sa ır astalık1an hulun urken, Afrikada ciiretkirıme 1 - Roosevelt, müdafaası Ame- den neş'et etmı tir. Fakat .Ler yaptığım teklıf ent""r • 

erı ve Hiir Fransız donan· Metaksasa itimat ederek ona nasıl ·u " 
ntasına mensup gemiler İngiliz el-O. büyiik eserini tatbik& imkan ver - soara öldü. Yunanlıların bu ön saf. bir tarzda başlıyan harekatın Yıı- rika Birleşik Devletleri i"İn hayati Führer sözlerine şoyle devam nasyonal ıbır yal udı un.ı e ı si. 
nannıas·l b •-'·· taki birinci askeri, vazijcsi esna • nan hnreklttına hı"r ne,•i nazire tcş. olan hükfunetler hesabına lüzumlu etmiştir: nırlendır' meğe kaAf ael \ ord·•. 17 ı e eraberdir Bir .,...m miş ise bize de ırkımızın hu tarihi ı.. " 
}'ransız harp gemileri: İngiliz Ji • mücadelesini iyi bir surette netice. sında .. düşt~: .~'.~ .~ü~ün .Y~anl~ - kil ettiğini ve bunların ümitlerde tcliıkki olunan bu tun müdafaa mal Üç yüz sene zarfında, Britanya Mayıs 1933 de Re el l g'dn .. yle. 
lllanlarında yatmaktadır. İngiliz • lendirmek için itimat ve yardım lar, buyilk .. olu onun e .dız çokel.'.m bulunmak için birçok sebepler zemesini İll§a ettirebilir. dünya imparatorluğu, yalnız kuv· diğim nutukla ve k 1 ı , n on-
ler, bunları kullanmıyorlar; fakat edeceğine eminiz.• ve en bUyük 1~.ade ve ımanla duş- ı verdiğini yazmaktadır. Gazetelerin 2 - Bu malzemeyi satabilir, de \iet, cebir ve şiddet ve daımi harp- ra söyledigim bıitı n nut l. ı 1 bı.i. 
sı.kışır da ihtiyaç görürlerse onları BAŞKUMANDANIN ORDUYA nıa~a karşı nıucadeleye devam e.ı tebarüz ettirdiği gibi, Afrikadaki ı vir edebilir, kiralıyabılir veyahut lcrle k.urulmustıır. Demokrasi. bu tim muhtaralara t k ıı 
d:ı 1 delım. İtal · .k • • · d.. bT h.k. d" B ngiliz gemicilerile donatıp de- EMRİ YEVMISt 3an mu avenıeh kırılmıstır. 1. o unç vere ı ır. '> mda, yalnız bır maske te kil et- a ım ı: chemehal \: C'l 1, 

nize çıkarabilirler. Akdenizde, kiL Ati.na, 30 (A.A.) _ Bnşkuman • METAKSASIN CENAZE 1 talyan ınane\'iyatı yalnız orduda 3 - Bu rriidnfaa vasıtalannı ta r Bu mask n 11 nrkr ında ha- ahedesinin sulh yolıle t lil 
çük fakat cesur Yunan filosu da dan General Aleksandr Papagos, MERASİl\Iİ değil, faknt ayni zamanda l'i:zuıf mir ve tecrübe edcbilır. Jm .. atte, ciunyada .nılletlcre tabak- etmek. Bu muz hcd ı .. 1 m 
İngilizlerle iıbirliği ynprnaktad.ır. dün orduya hitaben apğıdaki em- Atina, 30 (A.A.) - General Me- ltnlyada çok aşağıdır, fakat şu ci. 4 - Alakadar hukumetlere, mü , '.um ve memleket erde ınsanlara rı bı~ bu mua ed nın rı~ 

İngiltere ile müttefikleri.Un de- ri yevmiyi neşretmi§tir: taksası_n milli ~~n.~ze merasiminin j heti de unutmnmak İ.<"ı>P eder ki, dafaa hakkında hab rl"r verebilir. ebir saklı bulunmaktadır. Bu de- vesika olduğunu bız 
iliz kuvvetlerine knrşı Alman ve Kısa bir hastalıktan sonra bu sa. yannk~ cuma gunu yapılmuı muh Almanlar, her halde hır darbe vur 5 - Müdafaa vasıtalarının ihı krasi, bu milletlere, kendllerınin ler ve hatta bunun l 

İtalyan denzüstü ve denizaltı kuv. bah saat 6,20 de vefat ed~n Yuna. temeldır. mağa hazırlanmaktadır ve Alman, "ına müsaade e<lı>bilir. ı rzuları ile dünya imparatorluğu- farının tetkiki lal m el ı ı ı rn. 
vetleri bir zafer kazanacak kud - nistan &•vekili Jan Me•-L..as'ın Müteveffanın cesedi bugün kili. gazetelerin de gizlcmf'diği gibi, e· v· tk• L d s b" l ed" t fında bulundular. Bun 11 1 1 r :r ~ 1 · l nun ırer uzv-.ı o mayı arzu ıy e -
rette deiildirler. Hava kuvvetleri, ölümiinil size pek derin '-!r ·-~~urH • sede teşhir edilecek ve halk cena. sası ve en tehlikeli düsman olarak 1 on ra 1 - -~·kl . . ed Cemiyetini memur ettil r. Rc•·lı . 

uı ........, • .• .. • k lm mı..."Uı erını sormaya cesaret e· 
arasıra, buı muvaffakıyetli dar • le haber veriyorum. zenın onun den geçcbıleccktir. a aktadll'. ..., k ( d mtyor nin demokratları dilenci ı mü 
beler indirseler bile, deniz hakimi- Üç aydanberi ifa etmekte buluıt· TÜRKİYENİN MATEMİ Bu sabahki büttin gazet,.lrrdc gına arın a tet. T h .... t ık l Abn d oynadılar. Bu enternasyonal mec-
yetini İngiliz donanmasından ala- duğunuz ağır vazifeden bir saniye Atina, 30 (A.A.) _ Atina ajansı ayni endişe miişııhede olıııımnkln- . ta :~;u. ~;;.rı. B anya a lisin önünde diz çijktüJcr ve «bize 
mamışlardır ve alabilecek kudreti için sıyrılarak, bütün kuvvet ve tebliğ ediyor: dır: Almanya, bir darbe vıırmı:va kikler yapıyor t~:.1e 1~ ~ış. ~~ ır. u kamplar, tadili bahşediniz. dediler. Hq r 
haiz eörünmüyorlar. hazırlnnıyor. Bu dnrbe nereye vu. ·-c•. ız rın ıca 1 ır. be ·ır gayretlerini vatanına ve bilhassa Türkiyenin Atina Büyük Elçisi D h.k. · •· b şa gı ı. 

Alman denı'••ltı aemı"len·nı·n +_ rulacak? Nasıl vurıılatak7• Bu htı- Londra, 30 (A.A.) - Wendel . _unya a ımıye.ı, ugün de, bır B l ı· t sıfatıle 
- a , .uı.. müsellih kuvvetlerimize tahsis et. Enis Akayen, •La Bourse Egyo • f!.k k en, nosyona sosya ıs 

giliz, müttefik ve İngiltereye biz.- miş olan •e bu suretle memleke • tienne. gazetesinin muhabirine susta fikirler muhteliftir. Yalnız WillJde, dün ak~dm Londralıların • rın uvveti ile değil, fakat bila- birkaç ay sonra lbu meclis önündq 
met eden bitaraf ticaret aemil••ine gazetelerin üzerinde müttefik bu. nasıl hareket cttıklerıni "Örmek i- kis cebir ve şiddet kuvveti ile ve hi,..bi_r şeye erı.ş· menin miımkun oL 

• ~ tin müdafaasına ve milletin yük. beyanatta bulunarak Yunanista - b Y 

karşı açtıkları mlit>adele, daima te.. ıoelmesine yardım etmiş bulunan nın, tarihinin bu en buhranlı a- lunduğu noktalar ıunlardır: Al • çin bir tayyare tehlikesi esnasında ' ~pıtnl:stl ve ekonomik menfaatler madığını gördüm ve öyle har<'kct 
sirini göstermekle beraber, harbin nmda mar"• kaldığı fecıA dar .... -nı'n man kuvvetlerinin bu derece ezi. bazı Londra s ınaklarını zıyaret ıçın · 'lpı maktadır. ettim. Muarızlarım.z her halde bı 

İk tarihi büyük adamın istirahati ru. ...... •te başından 1941 incikinuna kadar, ''alnız dost "e müttefı'k Tü"rk hu'· • ci olduğunu sanmamalıdır, fakat ettigı-· vakit gözleri yaşaracak dere- Fakat Alman)a, bu mukaddera· zi de 1918 denberi rrörmİ'-'e alıştık. hu için dua ediniz. Kral ve hükfı • ., • ,. J 

İngilizlerin gemi zayiatı yüzde üç meti etrafında toplanarak ayni de· kômeti tarafından değil, fakat ay- çok şiddetli darbelere tevessül e· cede müte}ıeyyiç olmuştur. ta uğı • ' 11 yalnız değildi. İtalya }arına benzettiler. Fakat Alman 
ni betinde kalmış, ticaret gemile - mir irade Ye kırılmaz gayretlerle ni zamanda blitün Türk m"llcti ta. dileceği ve hunlara karşı ko)nıak Yeraltında bı.iyük bir derinlıkte da bu üç asır zarfında, bu dünya- milletinin onlarla !hiçbir alük sı 
rinin yüzde 97 si muhafaza edil. deruhte etmiş bulunduğunuz tari- rafından da kendi milli matemi gi. icap eyliyeceği bcklenmeJidir. kain sığınak içinde kendıs:nc !ev- nın harici ha) atından filen dışarı- yoktur. Bizi onlara lx>nzetmek ha. 
miştir. İngiltere, Dominyonlar ve hi vazifeye devam ediniz. Biricik bi derin bir surette bissedece!,rini Times gazetesinin askeri nıu- kalade tır istikbal yapan kalaba- ln tutul ru tu. t•ah ada da, Alman- karet etmektir. Cenevreye gıdip 
Amerika tersaneleri, hümmah bir vazifemiz aziz vatanımızın tama. söylemiştir. harriri diyor ki: lL'ı: ortasında ayakta duran Willkie, ada olanlara müşabih hadıseler dilencilik yapmakl.ğunız ~,ı:zden 
faaliyetle, denizaltıların batırdık- miyet ve hürriyetini müdafaa et • LOSDRADA TEESSÜR 13 ü zırhlı ve 10 u motörlü ol. refakatindeki Rcuter ajnnsı muha- ·ereyan etmiştir. beklenemez. Muanzlanmız eski 
ları tonajı telafiye çalışıyorlar. A- mektir. Yegane düsturumuz, nihai Londra, 30 (A.A.) _ General n_ıak üzere, sanıldığına göre, tak • birine şunları söylemi§tir: Diğer başka sebepler de, başka cephe askerini her halde 1918 hai. 
Dlerikan gemi tezgahları, Büyük zafere kadar her şeyi nıuhrebe i. l'tfctnksasın ölümii, Londrada derin rıben 225 fırkadan mürekkep mu.! Ben kendim de yılıraz bir adanı Ü\ tik milletl~ri, şarki Asyadan ni giıbi zannettiler. 
Harpteki gibi çalışmıya başladık. çin tahsis etmek olmalıdır. bir teessürle karşılanmıştır. Miite_ azza~.~an ordusu,. çok geniş bir olmakla beraber bu gördükler ariçte 'tutmuştur. Bu milletler en- İNGİLTERENİN ARAZİSİ 
ları takdirde, iki ayda bir gemi ve fmıa caviz İtalyanlara karşı Yunan mu· araz.ı u.zerıııde dağınık bulunmak. den pek derin bir heyecan duydun' crnasy0nal hayattan 400 seneden- PEK FAZLADIR 

lenede 4 milyon ton vapur yap - Başkumandan Aleksandr kavemetini cesurane idare eden tadır. ve gözlerim ya ardı. Londral ar r eri çekihniş ve kendi hayat saha- İngiltereye müteaddit defalar e 
rnak gibi, rekorları, şüphesiz, yine PAPAGOS Milli Şefin nihai ı.afcr gününü gö d.~.~n Londra~a resmen bildi~il~n nasıl hareket ettiklerini görmı... ' rını nazarı iti~ar.e almaksızın iç uzatım. 1ngilız milletile bir anlaş-
tesis edeceklerdir. ATINA RADYOSUNUN remcdiğinden dolayı umumi bir uşunce~c:_re gore, Almanya, hızım hayrete ~avan bir şevdir. ayaUarına çekılmış bulunuyorlar. maya varmak programımın bir nok 

Alman Amiralı Reader, Aıneri •' NF.ŞRİYATI teeo:siir izhar Hilmektedir. askeri s.ılahlanmanuz.uı daha ileri Wendel Willkie, diğer bir sığı- Bu yüzden biDıassa Avrupada aaı idi. Aramızda ihtiliflı hiç bir 
ıun yardımı gelmeden İ:ııgiltere- Atina, 30 (A.A.) - Atina radyo Mihver devletleri, General Mr- gitmesi?den e~~el b~~ as~eri ~e.~L nakta şunlnn söylomiştir: ir kuvvet gnrpu teşekkül etmiftır rn~le yoktu: Tek bir fCY vardı: 
Yi nıağ)Op edeceğiz, diyormuş. Fa. istasyonu, dün öğleden sonra aşa. tak~asın bu mevsimsiz ölümünden ce aJabılmek ıçın mumkün butun Beni gördükleri için pek mem- : i İngiltere bu grupa kuvve.leı Alman müstemlekeleri Almanyaya 
kat unutmamak lizımdır ki İngil· ğıdaki n~riyatta bulunmuştur: ı hiçbir favda elde edemiyecekler • ::::tl:"!7~ y .. pacaktır.d Bt.'giink.ü nun görünliyorlar ve istevC'cek hi müvazenesi ac nı venmiştir. Bu, ındesi. Bir münasebetle dedım ki, 
tere, Amerikanın yarllımım, harbi Yunanlılar, dir. Çiinkü memleket buıünkü gL • e 

1 
ake erh.~rasın a tıcn~etı~ bir şeyleri olmadı<!:ı da anlnc:ı]l\·or '1 kikatte Avrupa kıt'asınm ni- bu mesele müzakere ~ebılir.Zanıa 

bitirecek bir taarruz için istemek· ı Ü d b" h' bi k d il mıze yapı ac ucum en tehlıkeJı · · · 1 d ekti · · 1 · Düşman, Metaksasın ö üm n en ı ıc r zaman sonuna a ar m - 1 . d b. 'd' ş· d·ı·k d mılletınız hakikaten hayrete de~er amsız ıgı em r. nın da ehemmıyetı yoktur. ngılte-
tedir; yoksa bir müdafaa harbi ya. yalan neşriyatla istifade:ve çalış • , cadele hususundaki azminde müt. crın en ırı ır. 1111 1 1 aha az M · · Fakat her şeye rağmen, bugün ·· il .,..,bı"lecek vasıtalara, .,ı·mdı"den sa· _.ıı b 1 t 1 k tt müstacel olan fakat istikhnlde da· anevıvatı bozuk kımse görmedim 1 re bu mustmlekelere muhtaç değ -
- Y maktadır. Kendisine cepheue ce · tehit u unrnamış ı ve mem e e e -~. üyük bir ngiliz devletinden bah- ç o ı kilomet 
hitipr. HattaA, bunlara 1940 Hazira. '· b" ki lhü tın kt lıa büyük olabilc<·ek bulunan di • dir. ünkü l mi yon re a· vap vereeeiiz. Mağllın dii!ıman ti,.,. ıç mse su arzu e eme e- Romanyada Tevkı·f settik mi bu bır hayalden ibaret- n1 ' nı ile Bı·rı·ncı·teuin arasında, yani - . . ı1· ğer bir tehlike de bir istila tehli • razisi vardır. Bu arı ne yapıyor. 

r disini denize dökecegımız zamana ır. tir. ff An k lind b l i 
en za .. ·ıI zamanında dahi sahip bu. kesidir. İstila kuvvetlt•ri, Norveç - Edı"lenler ıç. c.a . e .e u unaru. ger " Halk kütle.sinin menfaatleri bu ek >..+i-u ihti ~ 
lunuyordu. Söz.ün kısası, Almanya AMERiKAN 1 ALMAN YA ten Fran,.aaın şimal sahillerine ka verm --_,en yar mur 

d 1 
'd Bükres 30 (A .A.) - D. N. B.: :!evletin kuruluşunda ve refahında cıların hasisli~ mevzuu bahıstir. 

Yalnız basına d~il, İtalya ile be· ar o an arazı e toplanmış bulun. R fi• • k d Ş .h esmen bıldirıldiğine göre, son hıçbir rol oynamaz. Yine burada tngiltereye ait olandan hiç bır şey 
raber de, tngı·1te1e;ri denizde mağ- ma ta ll". u cı et tahmin oluna. 

(Badarafı 1 inci sayfada) <BA4 tanılı ı lllel de) k isyan hareketine ~tirak eden mü- da güzel nutuklar ileı ı sürülür. · <>temedim. Yalnız bizden Amerıka 
lup edebile<"ek kudreti haiz değil. Y bilir ki bu uvvetler, ergeç kulla· -~ · h dak. ·· ·d· · h ·· I k E . d eV\•iklerden 106 sı Bü.kr<><Y1e, 392 ürrivetten, demokrasiden bahse-1 Reisicümhuru Wılsonun vaıtlcı! 
dir. Alman Amiralinin d'"'~.ğine nazik bir vazife ile tavzif edilmiş- cegı ususun ı umı ımı enuz nı aca tır. sas mti afaa vasıtası- ~ " 

tamami lekaybetmiş değilim. Esa- h ku vet" t şk·ı ..l k si taşrada tevkif edilmış· tir. Şimdi- iılir. Keza liberal sistemin terak- sayesinde 1918/1919 da aldı.Jdarınıa 
&ör ise, İ:ııgiltereyi, denizde mağ tir. Kendisi Roosevelt'le Hull'e, . . . nı ava v 1 c ı e .. cce gibi 
Uip etmedikçe, mağlOp etmenin Am .k J sen bu sebcpledır ki Vaşıngtona sanılmaktadır. Geçen sonbaharda ye kadar mevkufların ismini bildi ' ·ıerinden bahsolunur. Büiün bu ıadeaini istedim. İngiltereye anlq· 
irnkiaı ;oldur , bugün yalnız erı a~ı~. ve a- büyük elçi olarak amiral Nomura- ve yazın hücumlara nıukavemette ren hiçbir resmi tebliğ neşredilme- güzel sözlerle takip edılen gaye i- ma elini uzatmakta devam ettim. 

Abidin DAVER :ponyanın değil fakat butun ~- yı gönderdim. Amiral Va.şingtonda hava kuvvetlerinin gösterdiği ce - miştir. Yalnız eski Bükreş polis sin iç yüzüne bakılırsa cEıkln u- Fakat her ,eye rağmen hep boşa 
----o.... riyetin mukadderatının tehlrkede şebbüsü ... Bu teşebbüs için Btılga- J~det, z.aferin. en iyi garantisini teş ıniidürü Albay Zavdiano'nun mev- mumiyeyi> istediği gibi sevketmek gitti.. 

G •• •• • • d olduğwıu anlatmağa çalışacaktır. ristan, Yugoslavya ve Türkiyeyi kıl etmektedır. . kuflar arasında bulunduğu bilin- üzere, sermayeler sayesinde mat- ANKARA RADYO 
UDUD JÇJD eil k Am .k l l b.l . Hatırlardadır kı diin Amerika_ mektedir. buatı eline al:mak imkanına malik GAZETF.SİNE GÖRE 

Bundan baş a erı a 1 arın ı - ı kazanmak me('burıyeti vardır. Hal . d Lo d da dd-~.1 General Antoneskonu '-·f- bulunan bir cemiyet tabakası re'i· .a-.ı..-- Rad 0~ G • 
(Bqtarafı ı iaci aayfada) . d . · an n ra :re ıı::uı en bir ha. n mevA-u ' ~ JWU .JWNYO ze 

Bugün, bir milyona yakın iaJa. mesı lazmı gelen bir noıc:- var ır bulu, bunlar .kazanılamamıştır .. Bu ber gelmiftir. Bu habere göre, AL !ara insanca muamele edilmesi hak minin istikrar ettirilmesidir. Bf dün gece bildinniştır: 30 J~~ 
nın Y•tadriı htanbuJ sibi en ti.iks ki oda şudur: Japonya mılli emel- mınla beraber, Almanyanın bir ta manlar, İngiltere)•e 250 bin askerlkınd~ .su~ti mahsusada talimat Ve eğer bugü~ ~alefet ~- Unun Nazi Partisinin Almanyı.da 
ve en büyük -hrimizde hasta ıüt lerini her ne pahuına olursa olsun arru:za kazırlandığı da muhakkak- ptirmiye hazır 18 bin tayyareden 1 vl'r<lıği so •lenmektedir. fında bulunmak ıçın ucret alan bır iktidar mevkime ~""nln aem· 

...- t lı' f ·ı · t gil" . . b:....ıı--ı... _ _._ 6'"')-'96 ~ci 
çoc:~uza birccram zehiraiıı ve tahakkuk ettirmek karannı ver- ır. m~~~ ır armadaya ınalikfir. ngı iZ tayyarelerinin n ız ışçı naz_ın ın.n:uvıre ua .. ya yıldöıriimüdür. Nazi ı-riisi 30 İ· 
haha tere>'aiJ bulmJya imkan yok. . r Diğer taraftan Cornale d1talia TınteS ın havacılık muhabiri, en. v·Jh ) h çıkar ve cİngıltere bu harbin 90- ld.nclUnun 933 te Alman _ 
tur. mış ır. gazetesi de şunları ya.z.m kt d . dişe verici bir mahiyet gösterebi· 1 e ms avene nunda içtimai meselelerle meşgul kadderatını el lm yanın nu 

Ru fed hal o kadar müzminleş- Bir suale cevap veren Japon ha- itaİyan kuvvetlerinin a. ati ır: lecek olan bu hal.er hakkında eli - hücumu olmaya mecbur kalacaktır, İngiliz Almanya _,6eaha Lış,v. • .:.~ 
. , . . M tsuok Japonya- rıca erı . . . . • yı ı~ a &a .. ..,._ ... u i-

nuş ve 0 kadar umumilefDÜf ki be. rıcıye nazırı a a tr t .. k kk tt• y yor l.ı: Londra, 30 (A.A.) _Hava neza- zaferınden sonra 1çtnnaı meseleler çln dört senelik !DÜhl i9t 
lcdi)clerin kontrolü ve mücadele mn sarsılmaz bir azimle Çan-Kay-lsM.ha e1ı t ve muvab la ır. , ... a~ında Almanların, bilhassa ekserisi . t bı·:ı:.· halledilecek• derse ve yine cHQ- O .. A ___ ... __ ı..-: ~Lf ~t en-ış.dr. 
d 

. • ı ver aarruzu aş ıyaca~~ır za- . 1 d re ••r. n e ı~;ı: . .. . • .c.&1uaıau.au vıı:.-ı ~ &ere Cört .e-
e ebıleceği durumdan çoktan çık- Şek'le sonuna ıkadar mücadele e- · l\!aıış lıman arıı. n vu işgal altm. ç b p be L ğl kümetın halk kutlenle meşgul o· _,_.. V 

ferl·ı, nerede han111· taraft Id y d · ı· ı d ı arşam ayı erşem ye 'Ua ı- .. . ne g .... ".r'·~·ır. ersay muahedt>sı in 
nıış bulunuyor. d ğ. . .. 

1 
. t· ' ,., a 0 uıru akı ıman ar a mlunan mavna - h.. lacağını• soyleTSe bız de ona şu ce- ~ lan · 

ece ını soy emış ır. aıı nlaşılacakt . . A h 1 yan gece ucwn bombardı- agu ....... nı kaldırmak gayn4'ıle 
Yeni nizamnamede gıda madde. . ozam u. lnrl . ıstıJa azır ıkları yapımı; bu. . vahı veririz: 4Bu blııde uzun za- .,...... • '"" 

leriue imal durumunu gösterecek Harıclye nazırından, Amerikanın 1ngı1ız radyosu, Alman taarru- Jundut:'lı bir sır değildir. Fnkat ha. '"?an 
1 
~rupu: Wılhelm9haven'de. ve manberi yapıbnış~ır.• h~reltete geçen nazi partsi bilahare 

etiketler konulması mecburiyeti muhtemel müdahalesi ıkarşısında zunuıı Şubat iceri~nde başlamas1- \•a huzırlıklannın bu son haftalar şuna ı garbı . Al~any~ında cliğer HİTLERE GÖRE HARBiN bır yeni nizam meseleaf ortaya çı· 
ihdas edilıyor. Buna riayet etmi.. Hollanda Hindist nile cereyan et-ı nı muhtemel görmektedir Şub"t 7arfın(f~ ilerlemiş olclugunu ıı;an • hodeilcre . bır hucum yapmıştır. SEBEBİ NE İMİŞ karmıftır. Bu suretle, geçen "ene 

1 
• u Tayyarelc>rım · h · ·· ı · ed" i ıldön" ·· · dü 

Yenlerin umumi hıfzıs ıhha, men'i mekte olan müzakerelerin ümit ve- ayının Brıtanya Adalan . tW nıak içiCı hiçbir sebep mc\'cut de- .. • . ızın cpsı us erme Harbin d . sebebi ğı~-'-· Y •. ınc y um~:U ~yanın en 
tağ i \e belediyeler kaı-ıunlarıyle 1 

• 1 -. ~ nı ~ ava ğildir. donmu§tur. • eı:m. ' aşa u.&.ı büyük harbi içerısinde ıdrak et-
ş ş .. 

1 
. k b 

1 
ı · r c olup olmadığı sorulm~tur. 1 en tlll•>l•t ay oldugunu da ilave et- 8 . • t 1 ~ . kı::. k d Dlin Wılhelmshaven'e yapılan vakıalardan :itrtihraç olunabilir: mt..tfr Bu eene de bu harp de ._ 

ceza gornıe crı esası a u o unu. .. . . ır ıs ı a mı •nı arşısın a Lord . . .,, · "-

B b 1 Ü 
.d M suoka sunları soylemişth mckt D .ı , da 50•. led' ~. .b hücum harbın bidayetinden beri 1871 den, Alman kabılelerı teşki- etmektedir 

~ur. ızcc u u u ve m C.) \ ı e l'-Jawarr ın Y ıgı gı i bü- . • • • 
a 1 kafi defidir Arn ri.kanın muhtemel m 1m yamn Cebelütıtan a taar- tUn Biıyük Britanya adasını bir bu muhL"n Alman deniz üssüne ya- h.ı~l~~ya başl~~hgından, Alman "'.'.'"----0---

Bu i 
1 

mlekctin nıılli sıhhati lesı karş ında Japonya ıkat" mesı ıhtimali de İngilız kay- muh rcbe mc danı haline gctinni. pılan 42 ınci hücwndur. mılletının ~ili! ınt~~hı ve All?'an Bir lngiliz filosu 
ıne~ l{'s· olarak atın k \C çok d ıa hareket edecektır naklanndan bildinlmC'ktedır )ek rnr \ermis bulunuyonu Boy devletınin bırlıği V\.Iİcude gelmeye Cebelüttarıkta 
gn,· .. bir mrc d le n ak elzem ez= _ _ ı _ • le bir halın ta lıklmkunda h;r s;._ Balkanlara bir k&SlJia gibı inece- başladıgındanbef'i, .ngiltere,Alman 
d r. SovJ t • Japonya munasebetlerı h'ı ve her kô) du ınnnı tardetmrk ı:"ni yaı.mıştır. yaya karşı doymak bihnez kin güt· 

hakk nda sorulan bir suale de Maıt- urctile kend · n teretttlp eden va.. İt) al:ı anların düşuncelerine re- meye b lamıştır .. 
>ka, Sovyetll:"r Birliğının Ç·ın- zifc' i 'nparnktır. Jınce onlar istikbale daha u em. İngılız gazetelerı daha 1871 de 

y~ek'e yar<hm etmege nih ff r taraftan Da h Ek pres n. ni)etle bakahilnı ktedirler. Filha· u tt hadın tngiltereyc eski Fran· 
rnin iç n '4 fedilen H ti rın Balk nl rda bir ta kika Popolo d'İtalia wn mütaletı • e zararlı olduğu husu· 
rak etmek ü iht m r li ma gorr İtah a, İngılterenin ın • dik.kati ce.lhelmeğe 
rum Japon 1 zk dırccC' · çok sert darbelere intiur te b suretle 1871/1914 
dır kı şu and tm 1 dır Fakat Alman havacılıgı.. Bu devrede İn-bulunamamıştır. 

ver ~ümit ed orum.• d rr.i -
'ıirlerde 
tesJ..;lat ı:.e d bu hususta sarih beyan t~ 

Madrid, 30 (A.A.) - D. N. B.: 
Dün Cebeliittarık limanında bir 

İngiliz fil09U demirlemjştfr. Bu fi
lo bir :iafharp gemisi, bir ıta yare 
gemisı, 5 kruvazör, 11) ..-o ı>ido muh
ribinden ve kıtaat ve harp malze
mcsile dolu nd bü,iik nakliv va-
purundan mürek'tentır· ıl 

ve müt>adele T o, 30 ( 

J~ 

v l b hin kuvvetıle bal) a a ar 
d ea-ınc şüphe 70.k ur 

• • 'Ti ç· 
n dunva) ı Al- hul bır se?Y1te gıtn; k füer 

.indıe harbe tab.r.ik etti. Cebelüttarık'dan &yı ılacaktır. A.ŞEKlll 
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Sümer Bank YERLi MALLAR PAZARLARI Müessesesi Müdiriyetinde 
1 Şubat 1941 tarihinde faaliyete pçeeek olan Yeni majazalanmtzdanı 

Mağazuma: AYDIN • DENiZLİ. EREGv L•ı 
MUmA • ISPARTA • BUft,DUR NAZiLLi Maiazuma: 

KONYA • NICDE KAYSERi Mağazaaına: KA YSERl -

sıv AS • KIRŞEHiR • YOZGAD 
-------•••••••-••••••••• Vilayetleri tüccarlaruıın aıra nwnaraaı almak üzere timdidon müracaatleri ilin olunur. 

Her anda ve 1 
her yerde 

(L)eNtıH 1 tllCI ~fldı&) 

lln«ektir? Y.U., Mln AViya • 
tikteıa ıuıker ihraa, 1aeat M Tana 

llo,_a -iait? 
Fakat "bu tereidilt fikbleri lım. 

karke• Frama tarabada da hare· 
ket nr4ır. Mareşal Petenle •illi. 
lı.at imkfutlan ileri •iirillür . .t'nın· 
SD Bahriye Nıwriyle Alınan JDL 

kamlan aranan mtlkllemeler 
vardır. Manı aahilinde Jauırlıklar 
son b.addindedlr. Adeta "bir ihraç 
ameliyesine tetebbüs arifesindeyiz 
gibi ... o kadar ki İngiliz adaların· 
da aahil muhafazalan takviye olu· 
nur, her an bekleyiş vardır. Fakat 
bu tertipler devam eder ve hız a. 
l.ırken İspanya da rahat değildir. 
Oradan geçerek Şimali Afrikaya 
adım atmak ve Bahrimuhili Atla· 
&inin Afrika sahillerinde üsler te. 
min etmek, hatta Tunus yoliyle 
Libyaya .Iı.adar 50kulı:nak hatıra ll""' 

le bilir. 
Muhtelif istikamet ve pyelerde., 

ki bu hareketlerin hepsi a)·IÜ za· 
manda yapılınca hakilü '"~rrıu 
nokwırun nerede olacağı cidden 
ıı ı:dir. Esrar ile örtülüdür, fakat 
, Lllllnyanın ha.ımları her tarafla 
her an hazır bulunmıya mecbur o. 
ludar. Hem Balkanlarda, hem Ak
deniıde hem Afrikada, hem asıl 

' anavatanda tetikte olmak icap e· 
der. Binaenaleyh bu kadar geniş 
bir ı;ahada kuvvetleri dağıtmak 
•arureti vardır. Hareket ~ebbü • 
sünün kendisinde olmasından ve 1 
merkezi hir vaziyette bulunmasın· 
dau edebileceği azami istifadeyi 
teminden Bitler bir an hali kalma. 
maktadır. Bir buçuk yıldanberi 
devam eden muharebede tatbik 
ettiği usulü yine aynen file koy • 
mak tasavvurwıdadu. 

Sinirleri her tarafta bcmnak, 
her cephede herkesi uyanık bulun. 
mıya icbar etmek ve darbeyi inli. 
hap edeceği bir noktada seçeceği 
bir anda havale eylemek. .. Yalnız 
Mister Çörçilin son defa .katiyetle 

söylediği gibi teşebbüs Afrit..ada 
artık mih\lerio elinden çıkuu§tır. 
Ayni usul ve •İlahı General (Wa· 
vel) pek bü~ ük bir muvaffakıyet· 
le Libyada tatbik etmiştir. j'lfoda· 
faada kalacak zannolunurl n, bir. 
dl'nbire uıarruza geçmiş ve halyan 
bayaliitmı kumlara göınmü, lür. 

iKDAM 
Niçin 100 Paraya 
İndi, Yeni Şekli 

Ne Olacak?-
(Battuafı 1 i•ti sayfada) 

yerine &öre 1 v• 1,50 k.U1"11f 
guetenia elinlle kalmakia, 

üst tanlı tevı.i hakkı .ıa.ak 
terbdil.mektedir. 

Ane&k okuyuculanım

zın fU noktaya bilhaaaa 
dikkat nazarlaruıı celbe
deriz ki, İkdam hacmini 
küçültmekle beraber aala 
münderecatını azaltacak, 
romanlarını, fıkralarını 
ve diğer yazılarının adedi 
ni eksiltecek değildir. Kü
çük hacmine ve ucuz aatıt 
fiatına rağmen en büyük 
hacimdeki bir gazetenin 
bütün münderecahnı hü
laaa veya metin halinde o
kuyucularının mütaleaaı· 
na arzedecektir. Bu tekli 
ile biz okuyucularımızı 
daha çok tatmin edeceği
mize kaniiz. Zira okuyucu 
bu tekilde hem günün bü
tün havadislerini en kıaa 
ve vazıh tekli ile kolayca
cık okumak fırsatını bula· 
e&k, hem de muharrirler 
yazılarını daha veciz ve 
ıüzme surette yazmak gay 
re tini güdeceklerdir. 

Yepyeni şekli ile, itina ile 
kısaltı~ havedi>leri ve ya. 

zıları ile, en 111odern vasıta • 
!arla tertip ve tabolunacak 

yeni İKDA..11 asla harpten 
sonra batıp çıkan küçük ha. 

cimli, ucuz fiyatlı gazeteler 
ısilli olacak 1UU1D.edilm.emeli • 
dir. Bilakis İKDA.11 ubaha 
kadar gelen dahili ve harici 
haberleri )iÜtunlarına yetişli. 
ren ve her türlü yazı nev'ini 
özlü hir suretle neşreden 

tam ve hakiki bir sabah ga. 
zetesi olacaktır. 

Küçük hacmi, ucuz fi. 
atı ula ikdam için bir ku
•Ur değil, bilakis kuvvet 
olacak ve ikdam yeni tek
li ile okuyucunun en çok 
rağbet gö.tereceği; tram· 
vayda, vapurda, yolda, 
gazinoda, ite giderken, it
ten dönerken bir hamlede 
ve en kolay tarzda okuya
cağı yepyeni bir ııazete 

nev'i olacaktır. 

DUnkUAlarm 
31 tKtNciKANuN lMl 

1 
Maliye Vekaletinden 

(Ba~ tarafı 1 nıei ı;aytıKla) btıT~<fa kendisile g<irü!'f'n gazeteci· ıı.oo Program 

danma, Pangııllıda Tan sinemasına !ere halkımızın veluır ve sülı:\ıneti- 8.03 Ainas 

1 bam balar düşmii9 ve Nuri Paşa a· ni takdirle teberüz ettirmiştir. ı.11 MliEllt 

part1manında tahribat vukua gel· ı Cadde. ın<"vdan ve sokaklarda e- 1:.:: !~;.:;dmı 
mi§tlr. Ekipler büotün bu tahriba- kipler :vangınları eöndürmeğe, gaz. 12.30 Proır:un 
tın .iul.esine gayretle koşup çalış- leri ve tahribatı temlzl.emeğe çalı-112.so Ajans 

rruşlardır. sırken :reaml dairelerle, baJ>J<a ve 113·05 Mtwlı 

CUMA 1 
19.00 MilsW< 

19.30 Ajanı 

19.45 Müzilı: 

Dantelsiz bir kuruşlukların tedavi 

kaldırılması hakkında ili• 
Dantellll bir lnlrufJuk]ann yerme dantelli bir lmrullulı:lar ..... 

..,. lı:tti mlk- çıkarılnu,t oldl$1DdaD dantelaiz bir lrun.ıll 20.l 5 Radyo GM. 
20.45 Tamııil 

21.00 Mflzilı: 

%1.30 Kon-
21.45 Müzilı: 

Hl tarilılDden ııonra t.edavWden kaldırılması kararlafUrılm.ıltır· 

• - 1 rd 1 13.20 ı.ıllzllr 
İSTANBUL ctH1;rtNDE ımıessese e e bulunan memur ar ll.OO Prognm 

22.30 
:!2.45 

Ajana 

Jlilzilı: 

Dantelal& bir kuruşluklar 1 Nisan Hl tarHılndeıı ltilıaren 

~ ve lı" \ıırihten ltibaı.ı ancalı: bir ııeııe müddetle yalnJS 
lar:lle CUmburl1et Merkez Banh8J ıubelerince ve Cilmlnıriyet 
lı:uı fU- bulımmJ1811 7ttlenle Ziraat BanJaıcı fllMler!n<e 
-tir. 

ve halk ta hemen sığınAl<lara gir- 18.03 Müzik 23.25 Yannkl pro. EUn.ı. danteı.tz bir kuruşluk bulunanların bunları maJ...,,ıclJI"" 
hurlyet -u ve Ziraat banteı-n fU1ıe,1eriDe tebdıJ eUlmıel•rl 

(90Ja -
Mefruz bombalardan Sirlı:eci is-

mişler. tecrübenin nihayetini sığı· 18.30 Müzik 23.00 Mı, :i'~ 

i 
tas)'<ln binasında yangın çıkını~ ve 
garda da tahribatla çöküntü ol
muştur. 

naklarda beklemi~lerdir. Bu ara !'!!!1111_1111_'!!.'!!.~!!...!!-!!!!'!.!!.!!.!!~""'!!--'!!!!'!!!!!!!!!!• 

bazı mahk,.melerin faaliyete devam 
,ttik'eri !{örülmü""e de bunlar da 
biraz sonra faaliyetlerini tatil et· 
mişlerdir . 

Hareket halındeki trenler şehir 
haricinP çıkmışlar vapurlar m ya· 

kın iskelelere sığırumşlardır. Diğer 

Beyaztt meydanındaki cami ya
nındaki lokantada yangın zuhur et· 
miş, İnkılap kütüphanesinde çö
küntüler görülmüştür. Fatih mey· 

dan'-i.le Akif Latif boya fabrikasın· 

<h. h"mbalardan t~hribat olmuş· 
tur. Bunlara karşı pasif korunma I nakil vasıtaları da oldukları yerde 

~kipleri derhal faaliyete geçip di· l kalmışla~ır _ 
ger yerlerde olduğu gıbı çalışmış· Sabahki ll'Cl'llbe saat 12 :ve 20 
!ardır. kala bitmiş tam o dakikada düdük-

tl'SKÜDAR ciV ARINDA !er çalınmıştır. 

Kadıköy, Malmüdürlüitfi bina· 
GECE 

sında, Üsküdar iskelebaşındaki Ço- Geeeki tecrübeye de tam saat 
cılk Bakım Evinde yangınlar çık- 20 de başlanılmıştır. Aliirnı düdük· 
mış, Yenıbahçe meydanında elclt- ]erile birlikte ışıklar maskelenmiş 
t.rik kablolan tahrip olunmuştur. ve ekipler faaliyete geçmişlerdir. 

Haydarpaşa gar binasında ve civa Geceki tecrübede tatbikat yalnız 
rındaki silolarda da y~ :ııu- Tophane ve Sirkecide yapılmış, 

hur etmiştir. 

KONTROLLER 

tayyare uçmamıştır. Bu ara Sirkeci 
gannda yangın çıkımış Abırkapı Is-

tasyonuna 1 kilometre mesafede 
Alarm düdüklerile beraber İda- d . 1 tah · edil "ştir 

rei Örfiye Komutanı General Ali emıryo u np mı · 
Rıza Artunkal, Vali ve Belediye . Tophanede Merkez Komutanl'.ğı 
Reisi Lıitfi Kırdar, Ankaradan diln bınasında yangın çıkmış ve Demz
sabah şehrimize gelen Se1erberlik I yollan idaresi önündeki rıhtım 
U M .. d .. ·· H" tt• .aı....ı ~tür. . u uru usame ın ve ,...~.· 
miz pasif müdafaa komisyonu lza· I Gece ışık tnzdıran ~ ~erler 
lan, hakemler hemen ııehixd.e kon- hakkında ceza :ıaptı kesılmlştır. 
trole çıkmıflarda. Umumiyetle gerek gündüz "" 

İdarei Örfiye Komutanı Sirkeci gerek geceki tecrübeler memmml· 

de, Eminönünde, Beyazıtta ve Ga· yetil netice vermiş ve halkımızın 
\atada tetkikler yapmıştır. Komu· vekan şayanı takdir görülmüştür. 
tan Ali Rıza .Artunkal bu ara 9 un· Bugün öğleden sonra vilayette 
C'll işletme müdürlüğünün sığına- 40 ki§ilik bir hakem heyeti toplana· 
ğına girmiş ve halkla memurlarla Irak tecrübenin kiritiğini yapacak
görüşmüştür. Örfi İdare Komutanı tır. 

r 

.. 

ISTANBUL BELEOIYESINO 
ı Ankara borsası ı ı 
- 30 .1.941 -

l.J4 ı.-................................. 1111!1 
132.025 

1 SRrlla 
100 Dolar 
ıoo rrc. 
100 Liret 
100 jsvıcre l"rc. 

100 Fl(.•J'iıı 

100 Ray_.. 
100 B•iaı• 
lOO Drahmi 
100 Leva 

100 Çelı: ltrau 

100 Pe<:e!a lJ.1171 

100 Poq6 

EohamftTahvllil 
Ergani 20.-

Sivas - l!:nurum 2 
, , s 
> , e 

19.45 
19.48 
19.51 

Şehir Tiyatro.u 

T epebatuwla 

Draaln-mia 
81 bmıelkinun Cmm rtinii 
~ -t ıo,3e ı1a 

EMILlAGALOTTI .. 
Komedi kısmında 

KiRALIK ODALAR 

Halkevleri balosu 
Dün Parti merkezinde 

bir toplantı yapıldı 

Yıllık 

lı:!raıu 

250.00 

73,00 

İlk temlnal 

(1) ııeııd:l.k::_ __ ~-~-~------~ ..... ~ 
18,76 Kerestecllerl\4erkez HAiinde kAin 83 n 

bane (Brr sene müddetle) 
Arnavullı:öy!ınde Luttiye mahallesinde 
ma ııoluıiında 32/81 numaralı ev O il! S 
detle). 

Yılblr klnı bedeli muharrunenlerl ile ilk mn!nat mlktarlan 
PYTi menkuller hizalannda gösterilen müddetıer için kırııya 
ayn ayn açılı: elaıiltmeye konulmuştur, Şartnameleri Zabıt ve J4 
türlüğü kaleminde görülebilir. İha'~ 8/2/941 Perşembe gQnü saal 

im! Encümende yapılal'aktır. Taliplerin iJk teminat makbuz ~· 
ve Hftldeki ya:uhane: için şartname mucibince ibrazı lhım aelell 
ihale günü muayyen saatte Daim! Encümende buJ.unmalan. 

lnhlsırlar Umum MUdUrlilQUnd 
I - Şartnamesi mucibince •340> kilo toz halinde, toı veril 

de c720> kilo mayi halinde oodyum ılisero foafat pazarlkla satın 

II - Pazarlık 12/II/941 Çarşamba l'iJnÜ -t 15 te Kabataıl9 
Jlübayaat iUbeslndelı:I ahın lı:omisJonunda yapılacalttır. 

III - Şartname lllzü gece 1Ubeden panıSll alınabilir. 

JV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
ler! flat üzerinden ,._ 7,5 gUvenı:ne paralarile birlikte mozkür k 
racaatlan. (809) 

;;a 

=== 

Sahl!ıi: S • t Z Z 1! T • N~t direktörü: Cevdet 

Basldıtı yer: cSoD Telııraf> maUıa•Sl 

nıınıımımmıııuıwınmınn~•nıınmın~mııııı. 

TÜRKiYE CUMHURIYE 
COmhurlyet Hallı: Partisi tarafmdan ~ 

Halk.evleri namına her ı;ene verilmekte 3!I 
olan ve mevıimln en güzel etlencele- ;;:; 
rinden birini teşkil eden balonun bu se.. §1 
ne de Şubat ayı içinde vt:?rihnesi karar-1 :. -: 
ıa,tmlmıştır. ~ 

Ziraat Banka 
Cümhuriyet Halk Partisi İstanbul Vi- ~ 

1.Ayet İdare Heyeti Reis.i ve İzmir meb- = 
Kuruluş Tarihi ı 1888 

Sermayeei: 100,000,000 Türk Liratl 

usu M. Rqat Mimaroğlu tarafından bu ~ Şube ve Ajam adedi ı 265 
işle m~guJ olmak üzere davet edilen :S 

muhtelit me•lelı: ve teşekltül!ere men· ~Z' ,. t" • h • b k JJJ 
ıup zevat dün öğleden sonra Cağaloi;· ra lral Ve lCarl er neVl an a IDUa 

Umumi bakımdan taarruz ve te· 
şt obüs kudretinin Büyük Britan • 
ya tarafına geçmesi ve Afrikadaki 
manevranın büyük mikyasta baş -
ka taraflarda da tahakknk etmesi 
hiç te mnhal değildir. Yalnız bu 

hale geliş ne kadar süratle tabak· -------------

lundalti Parti Merkezinde toplanmışlar ~ 
ve ıuun müzakeratta bulunmUllardır. 551 
Bu seneki Halkevleri ba10f:unun İstan- =:a' 
bul için mllstesna bir eğlence fırsatı 

teşkil edeceği ar.laşılmaktadır. BalooWl ı 
mükemmeliyetini temin için azamı gay- .. 

kuk ederse enıniyet o kadar çabuk 
elde ediJir. Bu itibarla Bah•imubi. 
tin öle tarafından geleeeı;i <ııpheli 
olmıyan, fakat zamanı ~·akııı olma· 
sı zaruri bulunan muavenet tacil 

olunmalıdır. 

Hüseyin Şiil:rli BABAN 

Şehirden 
Röportajlar 

(Baı tarafı 4üncü sayfada.) 
otomobiller işliyor. Şehir, tabü bayata 
avdet etmlşUr •• Sanki, yarım dakika 

wvvel bomboıı olan caddeler, bu cad4e
)lr edlildir-

- AJano ,._ a..ıat 
Saat tam 20 ... Sa;rrenler 7IDe bir a

ıen ifattt ediyor. Sollııla çılı:ıJ'orum. 

Sokaltlar ztf.irl karanlık... DükltAnlaı 
kapalı •• Yollarda ltimııecilller )'Ol< •• C 

ce, alarm, tmana Adeta bir haı;ıret veı 

ror. SokıılUuda hiç ıönnediitimla bir 

manzara: SükQn. ~ ve ltimleaiz· 

ilk ... 
Anıda, usaın- 'ff11I 1"Jnndan bir 

düdük aeoı-
Div~olundao Jle1azıla kadar, 701· 

!arda dizHml.. bot v. k.araıı.blı: 1nm-

'1'8,7 !ar -
Civarda iki umumi sıtnak .,,,.,._ Dl· 

vanyolundald ıaraj ve Çenberlltqtalı:I 

bemam.. İlı:l.sl de, tramvaylardan inen 
ve yoldan seçmekte olan 1ole>ılarla tık· 
1mı tıklım- Hallı:, bliJ'ük blr sllldln 
Ye tevelı:lı:ülle, alarmın bitmesini bek
U,or. Xed·plar bir iaral.aı erkekler ~ 

tarafa ayrılmışlar. 
Sokaklarda &eziyorum. Arada ,JU"ada: 
- Nereye?. Sı~~ girin.iz..! diyen 

polliı ve bekçilcrden başka kimse yok. 
Gece lı:arani.tk, kolumdaJ<i band gonil· 
milyor. Onun ıçin, ıkide birde bekçi ve 
PolU:ler ceviriyor, elindekj IİiaskelJ eJek:
trlk fenerin! sıkıp kolumdalu b;mdı gör• 
dükten sonra öz.ur düeyorlar. 

Elirr.deki maskeli cep fenerini :yakıp 

söndıjrerek yolumu buluyor, buh.ındu .. 
ğum yeri tayin edebiliyorum. 

Cağaloğlu 1okuşundan inerken, arka· 
d~lardan Atamanın evine uğramak ak

lıma geJiyor~ uğrayorum. Atamın, bil· 
yük bir misafJrperverlı.kle ırşılıyor. 

Çilingir sofrasını kurmuş.. tadyonun 
ı.a,ıııa &eçrnlş, oh, keU! .. 

- Bir tane doldurayım... d17or. C.. 
np 'Yer170rum: 

- Tqelı:!ı:ür edertrıı. ÇııllflyGnUD.. 

Daha lidiP yazı yaıa<alım; inıen llb baf 
luı aamaıı .• Şiınd.i ilim var. 

- Sen lılllnılıı! dbv- İlııuıı .-.ıı 
. .-.. 

Bu aralık, ıı:ıat yirmi bir buçuğu ıreç
rnlştir .• Yirmi IJU.ye ynklaşmışı.r .• AJ.arın 
baJIJ1ah bır buçuk aaatı.an fazla olmuf
tur. 

Sayrenler teknır çal17or. Gece alarmı 
da bitmışlir. ~~ 

- Artık bana müsaade.. di;y<ırum. ·~ 
Gideyim. Yazı yazacatmı.. ~ 

- GW. güle.. Yine beklerim_ di1e .~ 
kapıya kadar ıelirip kapıdan aelAmel· • ~ 
li)<or. ~~ 

Karanhk yollarda, fenerli tt fenersiz f:~ 
yürüyenler, duyulan konuımalar vıır.. } • 
Yakalarım kallı:ık, yuı 1azmalı: üure l 

ııızete;re doinı yürilyorum. .~ 

EKMEL Stl:KtlTi 

1941 İkramiyeleri 

Bankası 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 , 1000 , = 8000.- , 
2 , 750 , = 1500.- > 
4 , 600 , == 2000.- , 

1941 Klçtlh 8 , 250 , = 201•0.- , 
85 , 100 , = 3500~ > 

Tasarruf hesaplan 80 • 50 • = 4000.- , 
300 , 20 , = 6000- , 

• 
ikramiye planı 

K<'litrl•l.r: 4 Şubat, 2 MaytS, 1 Ağus-

to•. 3 İkmciteşrln tarıhlerınde ya-
pı.br. 

ret ve meaal sarfolunmaktadır. 

• .. ::::~:!n~lye tl~lincil Ticaret lılab· =

1
-f!l«L,,:;>1ıı"' .. '.,,..,;;.;: 

Dimitri Dimilriyadls ve ,eri.ki vekili 
avukat AbdUlkadir tara1'ından Aristidı 

?.Iinakuli ve Fransada Marsilyada Bovo b 
sok<Jğında 14 nun1arab Fernand Bari ve.;-; 
ı1arsel RogUanl ncentalarında ('alışmış 1 ~ 
Andonakl MinakuU aleyblerine 939/ lOYO f~ 
nwnara ile a~ılan 655 Ura aıaCD.k dava .. =.°'i 

1 
sının muhakenleslnde: müddealeyhler .. ;f.J 
den Andonaki Minakulıye 113.nen tebli- ~ 3 
gat ve gıyap kararı Oz.e-rıne gPln1edığin- ~ P.1•r:ı,;,11 
den gıyabında muhakemeye devam olu- §§ 
nacak, davacı vekıil nıı.:darı t.ıtbık: ev- 1 § 
rak ve vesaik ibraz. ederııiyere:k ye~in 1 ~ 
teklif eyleıniş ve Ma&en davası 120 ln- V 

1 
giliz lirası alaca&ı eıup lellimatı olan 11 ii§ •i!Lıl 
in.ııUı. lirası ten.ıi.I edıld.Jt!A!JJ aonra ı.a-j lii 
kıye 105 İnırillı Jiruının tutan olan e55 1 
Türk llnlllrun tahsıli talebinden ibaret ı 
bulunmUI ıdlğünden istek veçhile ba· ı 

Para biriktirenlere 

Lira ikramiye V kiye alaralı: e55 Türk liruıııın tutan b11· 28 800 
Jwıan 105 İn&lliz lirası davacıya lıon:u 11 t 
olmadığına dair müddealeyblenten An-
donaki Mlnakuliye yemin tevcihi lilıu- 11'"'"'Zlrut BııakMuıcla Jınmıllanh ve ihbaraız tM81TUf h , 
muna ve ötedenberl muddealeyh Ando- -::::: u 50 lirııaı Jtulunanlanı ııene4e t defa <ekilecek kur'• 
naluye lllnen teblıgat 7apılmakta oldu- ~ plina ıore ikramiye da,tıtılacaktır. 
tundan yemin davetıy .. ınio de bir •Y 11 t adet 1.11411 Urahlı t.OOI 
müddeUe ll~en tebllğıne v<ı muh;:ke- I - t • 5')t • z.'"" 
menin S/3/941 Pazartesi &Onu Mat a • 

1 

· t • zso • 1.eof 
lalıklne lı:arar verilmiş oldujwıdan a• • tO • 180 • 4.0lf 
eh geçen Andonakl Minakuli yakaıli 

1 109 • .. • ...... 
gün ve Natle mahkemeye gelerd< ye-1 120 • tt ,. t.sef 
mini icra etmesine aksi takdırde yemın· • l&e ,. 20 • J.zt' 
deo imtina elmil addedileceği U4rıezl • 
tcblii olunur. (23H) 1 

ZAYİ - 3805 numaralı Kamyonetin ı 
pl.Akası zayi olmuştur. Yenısı alınaca• 

iındao eolı:.Uı!nln bilkmil 10kıur. 1 
1 l'armalı:kapı Yı1cüa Garajı 

DİKKAT: Hesaplanndaki :ıaralar bir lll"!le tc!Jld• 
1 •:ı!tı dÜ$tnivenlere ikramiye cıktıiıı takd:rde % 2~ fsZ 
•c~~tir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylıil 1 Birine 

v,. 1 Haz'ran urihlPrinde ('ekflel't'ktll'. 


